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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Investasi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan telah 

menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Investasi dapat juga diartikan 

sebagai aktivitas pembelian obyek produktif yang ditujukan untuk 

memperbesar kekayaan investor, dimana secara intuitif orang akan 

menginvestasikan kekayaannya jika orang tersebut memperoleh 

pengembalian yang lebih tinggi daripada pengorbanan atau pengeluaran 

yang akan dikeluarkan. 

 Secara umum, semua investor pasti mengharapkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, 

namun hal ini sulit terealisasi mengingat hukum “high risk high return“, 

dimana investasi yang memiliki risiko yang tinggi cenderung memberikan 

keuntungan yang besar pula. 

Investor muslim juga mempunyai pertimbangan syari’ dalam 

menanamkan modal mereka. Dalam Al Quran Allah SWT dengan jelas 

mengharamkan riba, hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi bagi kaum muslimin. Sekarang 

ini di dunia dan di Indonesia khususnya terasa semakin tinggi kesadaran 

kaum muslimin menjalankan syariat dalam semua sendi kehidupan. 

Investor muslim juga mempunyai kesadaran untuk melakukan transaksi 
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yang islami (dan mengeliminasi atau paling tidak mengurangi transaksi 

ribawi). Sebagai muslim tentunya akan lebih tenang jika memiliki usaha 

yang selain menguntungkan secara materi juga tidak melanggar aturan 

agama (syariah Islam).  

Aktifitas perdagangan dan usaha yag sesuai dengan Syariah 

Islam adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau 

jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau maksiat. Selain 

itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, 

termasuk yang tergolong praktik riba. Faktor utama yang mendukung 

perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia dimasa mendatang adalah 

jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan semakin 

meningkat pemahaman ajaran Islam. 

 Untuk itu, agar investor dapat menentukan alternatif investasi 

dengan tingkat risiko yang aman, tingkat pengembalian yang 

menguntungkan, dan mengikuti aturan syariah, maka PT Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) menciptakan indeks pasar-pasar baru yang dinilai lebih 

representatif, yaitu antara lain Index Liquid 45 atau disingkat dengan LQ45 

yang secara formal telah diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997, dan 

Jakarta Islamic Index (JII) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. 

Untuk dapat masuk dalam pemilihan LQ45, suatu saham harus 

memenuhi kriteria tertentu dan melewati seleksi utama sebagai berikut: 

1) Masuk dalam peringkat 60 terbesar dari total transaksi saham di 

pasar regular (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 
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2) Peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi 

pasar selama 12 bulan terakhir). 

3) Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan. 

4) Keadaan keuangan perusahaan, prospek pertumbuhannya, 

frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar regular. 

Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, 

yaitu setiap awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham 

yang tidak memenuhi kriteria lagi, maka saham tersebut harus dikeluarkan 

dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi 

kriteria. 

 Dalam berinvestasi, untuk memperoleh keuntungan bukanlah hal 

yang mudah, namun bukan juga hal yang sulit. Banyak faktor yang sangat 

mempengaruhi hasil dari investasi, misalnya saja faktor uang, waktu, 

risiko, sikap serta pengetahuan investor akan instrumen investasi.  

 Dalam prinsip syariah khususnya mudharabah (bagi hasil), 

investasi syariah mengandung ketidakpastian tingkat pengembalian 

(return) yang lebih tinggi. Dengan tingkat pengembalian yang tidak pasti, 

maka ia mengandung risiko yang lebih tinggi.  

Secara teoritis diketahui bahwa risiko dan keuntungan mempunyai 

hubungan yang positif, dimana bila suatu investasi mempunyai risiko yang 

lebih tinggi tentunya keuntungan yang diperoleh juga lebih tinggi. Kegiatan 

investasi pada dua atau lebih investasi yang dikenal dengan istilah 
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portofolio merupakan salah satu cara investor dalam mengimbangi risiko 

dan keuntungan yang diharapkan. 

   

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah return dan risiko LQ45 dibandingkan dengan return 

dan risiko JII 

2) Apakah ada perbedaan kinerja portofolio LQ45 dengan JII diukur 

berdasarkan metode Sharpe dan Treynor. 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana return dan risiko LQ45 dan JII 

periode 2005-2006. 

2) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja LQ45 dan JII 

periode 2005-2006 yang diukur dengan metode Sharpe dan 

Treynor. 

 

Manfaat penelitian adalah : 

1) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai alternative investasi saham-saham yang perusahaannya 

tergabung dalam JII dan LQ45. 
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2) Bagi calon investor, dapat memperoleh gambaran dan penjelasan 

mengenai penilaian kinerja portofolio JII dan  LQ45, shingga dapat 

dijadikan patokan dalam berinvestasi. 

3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pihak 

lain yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai LQ45 dan JII. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PASAR MODAL 

 

2.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pertama kali berdiri pada zaman 

pemerintahan Hindia Belanda, yang kemudian dibentuk ulang melalui 

Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1951, dan selanjutnya dipertegas 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1952. Selama dua 

dasawarsa kemudian, BEJ mengalami pasang surut yang ditandai pula 

oleh pemberhentian kegiatan sepanjang dekade 60-an dan awal 70-an. 

Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia menghidupkan kembali BEJ 

dengan mencatatkan saham 13 perusahaan PMA. Namun demikian, baru 

sekitar akhir dekade 80-an dan awal 90-an, BEJ benar-benar berkembang 

menjadi bursa efek seperti yang kita kenal sekarang.  

 Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, peran BEJ sebagai salah satu Self Regulatory 

Organisation    pasar modal Indonesia semakin dikukuhkan. Sejak itu BEJ 

tumbuh pesat berkat sejumlah pencapaian di bidang teknologi 

perdagangan, diantaranya mulai dipakainya Jakarta Automated Trading 

System pada tahun 1995, perdagangan tanpa warkat tahun 2001 dan 

remote trading tahun 2004, serta pemberlakuan peraturan baru tentang 

pencatatan, perdagangan dan keanggotaan bursa. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sebagai perseroan terbatas dan organisasi pasar modal 

Indonesia yang mengatur diri sendiri (SRO), BEJ tunduk pada Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. BEJ juga tunduk pada 

peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Anggaran Dasar 

Bursa, struktur tata kelola BEJ terdiri atas Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Dewan Komisaris yang berperan sebagai dewan 

pengawas kepengurusan bursa, dan Direksi yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan bursa sehari-hari. Secara bersama-sama ketiganya 

merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerapan tata kelola 

perusahaan di BEJ. 

Dalam menjalankan tugasnya, baik Dewan Komisaris maupun 

Direksi memiliki kewenangan untuk membentuk komite pengawasan dan 

komite pelaksana yang diperlukan untuk membantu dalam menjalankan 

tata kelola dan pengawasan internal secara efektif.  Pada akhir tahun 

2005 telah dibentuk Komite Audit, Komite Pencatatan, Komite 

Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek, serta Komite Disiplin 

Anggota.  
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Berikut ini merupakan uraian dari setiap jabatan: 

1) Rapat Umum Pemegang Saham 

 Berdasarkan Anggaran Dasar BEJ, Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB) memiliki kekuatan hukum untuk mengangkat 

dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selain 

itu, RUPST maupun RUPSLB merupakan badan yang memiliki 

kewenangan tertinggi dimana keputusan-keputusan penting 

sehubungan dengan arah dan kepengurusan bursa ditentukan dan 

diresmikan menjadi kebijakan untuk kemudian diterapkan. RUPST 

dilaksanakan sekali dalam setahun, sedangkan RUPSLB dapat 

digelar sewaktu-waktu. BEJ juga melaksanakan RUPSLB khusus 

untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 

dan meminta persetujuan para pemegang pemegang saham 

selambat-lambatnya bulan Oktober setiap tahunnya. 

2) Dewan Komisaris 

 Jumlah anggota Dewan Komisaris BEJ saat ini ditunjuk oleh 

RUPST tanggal 5 Mei 2004. Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris 

memenuhi Peraturan BAPEPAM No.III.A.3 tentang Persyaratan 

Calon Komisaris dan Direktur Bursa Efek, serta Pasal 13.2 

Anggaran Dasar BEJ, dimana keduanya menyatakan bahwa 

Dewan Komisaris Bursa beranggotakan sekurang-kurangnya tiga 
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orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, dengan ketentuan 

harus berjumlah ganjil untuk menghindari suara yang tidak 

berimbang. Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris 

bertanggung jawab atas pengawasan dan pengarahan Direksi 

dalam mengelola bursa sehari-hari. Dewan Komisaris akan 

senantiasa mengarahkan pengelolaan tersebut sesuai dengan visi 

dan misi bursa yang telah digariskan, selain itu juga mengikuti 

kebijakan dan panduan tata kelola perusahaan yang berlaku, dalam 

rangka mengupayakan pertumbuhan nilai jangka panjang yang 

berkesinambungan bagi segenap stakeholder. 

3) Direksi 

 Anggota Direksi BEJ saat ini ditunjuk oleh RUPST tanggal 11 Mei 

2005. Jumlah keanggotaan Direksi memenuhi Peraturan 

BAPEPAM No.III.A.3 serta Pasal 10.1 Anggaran Dasar BEJ, yang 

menyatakan bahwa Direksi Bursa beranggotakan sekurang-

kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang. 

Seorang Direktur dapat diminta untuk merangkap sebanyak-

banyaknya dua Direktorat, kecuali Direktorat Pemeriksaan. Dalam 

struktur Direksi saat ini, Direktur Utama merangkap sebagai 

Direktur Operasi, sedangkan Direktorat Perdagangan dan 

Direktorat Keanggotaan dirangkap oleh seorang Direktur.  

 Berikut adalah uraian singkat mengenai peran dan tanggung jawab 

masing- masing Direktur: 
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(a.) Direktur Utama 

Bertanggung jawab atas upaya koordinasi kegiatan bursa 

secara umum, selain memproyeksikan citra bursa yang positif 

melalui kegiatan kehumasan dan komunikasi perusahaan yang 

efektif, serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan citra 

bursa. 

(b.) Direktur Operasi 

 Bertanggung jawab atas supervisi dan koordinasi kegiatan 

direktorat bursa lainnya yaitu perdagangan, keanggotaan, 

pencatatan dan administrasi. Serta melaporkan semua kegiatan 

tersebut kepada Direktur Utama. 

(c.) Direktur Pencatatan 

 Bertanggung jawab menetapkan peraturan pencatatan dan 

delisting, termasuk aturan kerja yang berlaku antara emiten 

dengan bursa, dan Biro Administrasi Efek. Selain itu juga 

melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan 

tindakan korporasi oleh emiten, termasuk pengadaan pelatihan 

dan penyebaran informasi tentang peraturan dan persyaratan 

baru kepada emiten dan Biro Administrasi Efek, serta 

melaporkan semua kegiatan tersebut kepada Direktur Operasi. 
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(d.) Direktur Pemeriksaan 

Bertanggung jawab mengawasi kegiatan Satuan Pemeriksaan 

Internal (SPI) dan Satuan Pemeriksa Anggota Bursa (SPAB) 

sesuai Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal, mengawasi kegiatan perdagangan, memberikan 

opini hukum terhadap peraturan dan kemitraan dengan pihak 

ketiga, dan memberikan  laporan kerja kepada Direktur 

Utama, Komisaris Utama, dan BAPEPAM. 

(e.) Direktur Keanggotaan 

 Bertanggung jawab menetapkan peraturan keanggotaan bursa, 

kewajiban pelaporan usaha, mengawasi pengelolaan dan 

kegiatan anggota bursa, termasuk pelatihan, pendidikan dan 

kualifikasi yang memadai dari para personil anggota bursa, 

serta melaporkan seluruh kegiatan tersebut kepada Direktur 

Operasi. 

(f.) Direktur Administrasi 

 Bertanggung jawab atas kegiatan administratif dan 

perencanaan keuangan, termasuk mengawasi anggaran 

tahunan, penanganan sumber daya manusia, pengelolaan 

teknologi informasi, pengelolaan  gedung dan logistik, serta 

melaporkan seluruh kegiatan ini kepada Direktur Operasi.  
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4) Komite Pengurus 

Dalam menjalankan usahanya, bursa seringkali berhadapan 

dengan berbagai masalah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait 

seperti emiten, anggota bursa, profesi penunjang pasar modal dan 

pemodal. Untuk mengatasi berbagai masalah itu, BEJ seringkali 

meminta opini atau pendapat ahli-ahli yang independen. Berikut ini 

merupakan uraian yang mengulas berbagai komite dengan 

 perannya masing-masing: 

(a.) Komite Audit 

 Komite ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 2001, berdasarkan 

surat Dewan Komisaris No.S-026/Dekom-BEJ/X/2001. Sesuai 

Piagam Komite Audit, tanggung jawab utamanya adalah 

mengkaji ulang proses audit internal bursa, mengevaluasi survei 

awal kegiatan audit dan memastikan keandalan sistem maupun 

proses pengendalian internal, mengawasi jalannya pelaksanaan 

audit umum, menguji keabsahan laporan keuangan yang belum 

diaudit serta mengkaji proposal audit yang diajukan oleh auditor 

eksternal, melaporkan hal-hal penting dari laporan keuangan 

baik yang belum diaudit maupun yang sudah diaudit, dan 

mempersiapkan agenda rapat yang dihadiri anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi untuk membahas pelaporan keuangan. 
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(b.) Komite Pencatatan 

 Komite ini dibentuk dengan tugas utama membantu Direksi 

melakukan evaluasi apakah suatu perusahaan memenuhi syarat 

untuk pencatatan saham, dan setelah tercatat apakah 

perusahaan yang sama tersebut masih dapat memenuhi seluruh 

persyaratan bursa mengenai pencatatan saham. 

(c.) Komite Disiplin Anggota 

 Komite ini bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas utama 

komite ini adalah membantu Direksi memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan keanggotaan BEJ. 

(d.) Sekretaris Perusahaan 

 Bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dan Direksi 

mengikuti prosedur yang mengatur kegiatan kerja masing – 

masing maupun interaksi diantara keduanya, menjadi 

penghubung bursa dengan berbagai lembaga terkait, 

menyiapkan laporan pertanggungjawaban Direksi, 

mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, 

mengadministrasikan dokumen resmi seperti risalah rapat 

Dewan Komisaris dan Direksi, membantu Direksi merancang 

dan mengkoordinasikan perencanaan strategis.  
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2.3. Kegiatan Usaha Perusahaan 

PT Bursa Efek Jakarta memiliki berbagai kegiatan yang 

mendukung perkembangan BEJ itu sendiri. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai berbagai kegiatan BEJ: 

1) Kegiatan Perdagangan 

 Walaupun dihadapkan dengan peningkatan suku bunga, inflasi 

serta penurunan pertumbuhan PDB terutama pada semester kedua 

tahun 2005, BEJ berhasil mempertahankan tingkat perdagangan 

yang menggembirakan sepanjang tahun. BEJ mencatat 

pertumbuhan yang mengesankan dari segi nilai perdagangan 

saham, yaitu sebesar 64,37% dari Rp 247,007 triliun pada tahun 

2004 menjadi Rp 406,006 triliun pada tahun 2005. Frekuensi 

transaksi yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 4,01 juta transaksi pada 

tahun  2005 dari 3,72 juta transaksi di tahun 2004, menjadikan 

BEJ lebih aktif dan likuid selama tahun yang dilaporkan. 

2) Kegiatan Pencatatan 

 Sejak dibentuknya Komite Pencatatan, BEJ telah berhasil 

memperketat proses penilaian dan penyeleksian calon-calon 

emiten. Salah satu manfaat pencatatan saham bagi emiten adalah 

didapatkannya nilai pasar yang wajar atas saham emiten yang 

bersangkutan sehingga ke depannya memungkinkan emiten untuk 

melakukan berbagai tindakan korporasi,  seperti penambahan 
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modal baru, merger, dan akuisisi yang berbasis pada nilai pasar 

tersebut. 

3) Kegiatan Pembinaan AB 

 BEJ banyak menyelenggarakan pembinaan seperti seminar, 

program pelatihan dan workshop di bidang pengembangan pasar 

modal, mulai dari produk-produk investasi baru sampai dengan 

manajemen risiko, standar akuntansi, perpajakan, pemasaran dan 

teknologi informasi. 

4) Kegiatan Pengawasan Pasar 

 BEJ memonitor kinerja anggota bursa dan juga emiten. Dalam hal 

pengawasan anggota bursa, BEJ fokus pada pengawasan 

kepatuhan Anggota Bursa terhadap peraturan dan perundang-

undangan pasar modal. Pengawasan perdagangan bertanggung 

jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang 

terjadi di bursa yang dilakukan oleh anggota bursa terhadap 

saham-saham yang tercatat. Selain melakukan pengawasan juga 

melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang diindikasikan 

telah terjadi manipulasi, penipuan atau perdagangan orang dalam. 

Bursa menggunakan sistem pengawasan yang canggih untuk 

mendeteksi dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas 

transaksi yang diindikasikan melanggar peraturan bursa, peraturan 

BAPEPAM atau Undang-Undang Pasar Modal. 



 

16 

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 BEJ memiliki komitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang 

kondusif, penuh tantangan dan menjanjikan, didukung oleh 

program peningkatan dan pengembangan kompetensi yang 

terintegrasi agar mampu menarik serta mempertahankan sumber 

daya manusia yang handal, sehingga dapat memberikan hasil dan 

pelayanan terbaik.  
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BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

3.1. Investasi 

Bila kita mendengar kata investasi, tentu seorang investor 

membayangkan suatu hasil yang tidak pasti. Hasilnya dapat sama dengan 

yang diharapkan, lebih baik, bahkan lebih buruk. Untuk itu ada hal penting 

yang harus diperhatikan bagi seorang investor yang ingin berinvestasi, 

yaitu risiko, waktu, dan hasil investasi. 

 Definisi investasi menurut Tandelilin (2001:3) adalah: “Komitmen 

atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat 

ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang “.   

 Menurut Kamaruddin (2004:3): “Investasi adalah menempatkan 

uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau 

keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut “. 

Sedangkan menurut Frank K. Reily dan Keith C. Brown (2003:5) 

adalah: 

“The current commitment of dollars for period of time in order to derivative 
future payments that will compensate the investor for (1) the time the 
funds are committed, (2) the expected rate of inflation, (3) the uncertainty 
of the future payments “. 
 

 Nilai investasi akan meningkat jumlahnya karena adanya nilai 

waktu dari uang (time value of money) ditambah dengan tingkat inflasi 

selama periode investasi dan risiko akibat ketidakpastian dari pembayaran 

di masa depan. Ketidakpastian pembayaran yang akan diterima di masa 
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depan inilah yang dinamakan risiko investasi dan jumlah yang 

ditambahkan itu dinamakan premi risiko. 

Jadi memang ada tiga hal utama yang mendasari perlunya 

melakukan investasi, yaitu pertama adanya kebutuhan masa depan atau 

kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini, kedua 

adanya keinginan untuk menambah nilai harta dan melindungi nilai harta 

yang sudah dimiliki dan ketiga karena adanya inflasi. 

Investasi  dapat dilakukan dalam bentuk harta modal (real 

assets), seperti emas, perak, berlian, benda - benda seni, real estate, dan 

dalam bentuk harta keuangan (financial assets), seperti saham dan 

obligasi. Suatu alat kekayaan atas sekumpulan masyarakat dapat diukur 

dari kapasitas   produksi  ekonominya.  

Kapasitas produksi ini merupakan sebuah fungsi harta modal 

(real estate) dari ekonomi, tanah, gedung, pengetahuan dan mesin – 

mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan keterampilan 

pekerja yang dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya tersebut. 

 Aspek umum yang mendasari investor dalam melakukan 

investasi yaitu tingkat pengembalian, dan risiko. 

3.1.1. Tingkat Pengembalian (rate of return) 

Pengertian tingkat pengembalian menurut Tandelilin (2001:47) 

yaitu: “Tingkat pengembalian merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya 
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“.Seorang investor akan selalu berusaha agar investasinya menghasilkan 

tingkat pengembalian yang lebih besar daripada pengorbanan biaya 

modalnya. Tingkat pengembalian tersebut merupakan tolak ukur 

pertumbuhan investasi yang dilakukan, karena seorang investor akan 

sangat memperhatikan nilai dari tingkat pengembalian tersebut. 

Tingkat pengembalian (return) berdasarkan data masa lalu 

disebut juga tingkat pengembalian realisasi (realized return). Rumus untuk 

menghitung pengembalian realisasi yaitu (Husnan dan Pudjiastuti, 

2001:54): 
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Keterangan : 
 

Rt = Return pada hari ke t 

Pt = Harga pada hari ke t 

Pt-1 = Harga pada hari ke t - 1 

3.1.2 Risiko  

Pengertian risiko menurut Kamaruddin (2004:94) adalah: 

“Merupakan suatu kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang yang selalu 

dikaitkan dengan variabilitas return yang dapat diperoleh dari surat 

berharga“. 
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Sedangkan menurut  Tandelilin (2001:48) adalah:            

 “Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang 

diterima dengan return yang diharapkan“. 

Namun demikian investasi   yang berwujud deposito di bank–bank 

pemerintah dianggap relatif tidak mengandung risiko, sehingga tingkat 

suku bunga bebas risiko (risk-free rate) umumnya diambil dari tingkat suku 

bunga deposito bank pemerintah. Jadi  investor dapat menghitung berapa 

besarnya premi risiko (risk premium) yang merupakan tambahan 

keuntungan yang didapat dari berinvestasi di instrumen berisiko (risky 

asset) dibandingkan apabila berinvestasi di instrumen bebas risiko (risk-

free investment). 

Sumber-sumber risiko atau ketidakpastian yang dapat dijadikan 

premi risiko menurut Frank K. Reily dan Keith C. Brown (2003:20) adalah: 

1) Risiko Bisnis (business risk) 

Risiko yang timbul dari sifat jenis usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan. Risiko ini dapat mengakibatkan ketidakpastian 

terhadap arus kas masuk ke perusahaan. Sebagai contoh, 

perusahaan yang bergerak di bidang retail makanan akan 

mengahadapi penjualan dan pendapatan yang relatif stabil dari 

waktu ke waktu dibandingkan perusahaan otomotif yang tingkat 

penjualan dan pendapatannya tidak stabil dan berfluktuasi dari 

waktu ke waktu, sehingga tingkat risiko bisnisnya lebih tinggi. 
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2) Risiko Keuangan (financial risk) 

Risiko yang timbul karena metode yang digunakan perusahaan di 

dalam membiayai investasi. Bila perusahaan menggunakan 

hutang di dalam struktur modalnya, maka risiko ini akan muncul 

karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tetap secara 

periodik yaitu berupa bunga. Hal ini akan dapat mengurangi 

kepastian terhadap penghasilan investor saham karena 

perusahaan harus membayar bunga terlebih dahulu dalam 

perhitungan laba ruginya sebelum mempertimbangkan pembagian 

laba kepada para pemegang saham. 

3) Risiko Likuiditas (liquidity risk) 

 Risiko yang ditimbulkan akibat adanya ketidakpastian di pasar 

sekunder. Seorang investor yang memperoleh suatu harta 

berharap harta tersebut dapat segera dicairkan menjadi uang kas 

pada saat dibutuhkan. Jadi risiko ini mengacu kepada dua hal 

yaitu kecepatan harta tersebut untuk dicairkan dan seberapa pasti 

harga yang diinginkan akan diperoleh. 

4) Risiko Nilai Tukar (exchange rate risk) 

Risiko ini akan timbul apabila investor membeli harta (asset) 

dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang negara 

asalnya. Investor yang menginvestasikan uangnya kedalam 

berbagai jenis saham yang diperdagangkan di negara yang 

berbeda harus mempertimbangkan kestabilan kurs mata uang 
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negaranya terhadap kurs mata uang negara di mana saham 

tersebut hendak dijual.  

5) Risiko Negara (country risk)   

Risiko ini dinamakan juga political risk yang dapat diartikan 

sebagai ketidakpastian yang mungkin timbul akibat adanya 

perubahan di dalam lingkungan politik dan ekonomi suatu negara. 

   

3.2. Teori Portofolio 

3.2.1. Pengertian Portofolio  

Menurut Sunariyah (2004:194) pengertian portofolio adalah:     

“Portofolio diartikan sebagai serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang 

diinvestasi dan dipegang oleh investor, baik perorangan maupun 

lembaga“. 

Setiap penanaman dana yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan sebelumnya dihadapkan pada tiga faktor, yaitu uang, waktu, 

dan risiko. Seorang investor harus menyadari bahwa ia menginvestasikan 

uangnya sekarang, namun hasilnya baru akan diperoleh di masa yang 

akan datang, padahal masa yang akan datang mengandung 

ketidakpastian, jadi ada tiga kemungkinan, melebihi hasil yang 

diharapkan, sama dengan hasil yang diharapkan, atau kurang dari hasil 

yang diharapkan. 
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Para investor yang bijaksana tidak akan memasukkan semua 

telur dalam satu keranjang saja, maksudnya investor dapat mengurangi 

risiko dengan diversifikasi, Dengan melakukan penanaman dana pada dua 

atau lebih investasi, maka investor akan dapat mengimbangi antara risiko 

dan keuntungan yang diharapkannya.  

 

3.2.2 Tingkat Pengembalian dan Risiko Portofolio  

Menentukan tingkat pengembalian (return) yang diharapkan dari 

suatu portofolio dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang 

dari tingkat pengembalian yang diharapkan atas masing-masing saham 

dengan penimbang proporsi dana yang ditanamkan pada sekuritas 

tersebut. Tingkat pengembalian dari suatu portofolio yang memiliki n 

saham dapat dirumuskan dengan (Charles P. Jones, 2002: 167): 

  )(.)(
1 i

n

i ip REWRE  =
=  

Keterangan :  

E(Rp)  = Tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan  

Wi = Proporsi investasi pada saham i 

E(Ri) = Tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham i 

N = Jumlah saham yang terdapat dalam portofolio 

Biasanya risiko dinyatakan dengan standar deviasi dan bukan 

dengan varian hasil. Dalam kaitannya dengan risiko atas suatu investasi, 

semakin besar standar deviasi tingkat keuntungannya berarti semakin 

besar penyebarannya dan semakin besar pula risikonya. Hal ini 
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mengakibatkan ketidakpastian yang semakin besar terhadap tingkat 

keuntungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

 

3.2.3. Analisis Risiko Portofolio  

Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep 

pengurangan risiko sebagai akibat  penambahan  risiko portofolio. Konsep 

ini merupakan konsep yang sangat penting dalam pemahaman risiko 

portofolio karena menyatakan bahwa jika investor menambahkan secara 

terus menerus jenis sekuritas ke dalam investasi portofolionya, maka 

manfaat pengurangan risiko yang investor tersebut peroleh akan semakin 

besar sampai mencapai titik tertentu dimana manfaat pengurangan 

tersebut mulai berkurang. 

Dalam konteks manajemen portofolio, semakin banyak jumlah 

saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat 

pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko 

portofolio akan mencapai titik puncaknya pada saat portofolio terdiri dari 

sekian jenis saham, dan setelah itu manfaat pengurangan risiko portofolio 

tidak akan terasa lagi. 

 

3.2.4. Proses Investasi Portofolio Saham 

Dalam melakukan investasi, proses investasi merupakan salah 

satu faktor penting yang menentukan  sukses atau tidaknya investasi yang 
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dilakukan. Menurut Husnan dan  Pudjiastuti (2001:65), proses investasi 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menentukan Kebijakan Investasi 

Investor perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan berapa 

banyak investasi tersebut akan dilakukan. Seorang investor tidak 

bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk 

mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya. Ia harus menyadari 

bahwa ada kemungkinan menderita kerugian, sehingga tujuan 

investasi harus mempertimbangkan keuntungan dan risiko. 

2) Analisis Sekuritas 

Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual atau 

sekelompok sekuritas. Ada dua filosofi dalam melakukan analisis 

sekuritas. Pertama adalah dua sekuritas yang harganya tidak wajar     

(mispriced). Ada dua cara yang umum untuk melakukan analisis 

terhadap sekuritas tersebut, yaitu analisis teknikal dan analisis 

fundamental. Analisis teknikal menggunakan data atau perubahan 

harga di masa yang lalu sebagai upaya untuk memperkirakan 

harga sekuritas di masa yang akan datang, sedangkan analisis 

fundamental berupaya mengidentifikasikan prospek perusahaan, 

untuk dapat memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang. Kedua, adalah mereka yang berpendapat bahwa harga 

sekuritas adalah wajar. Kalaupun ada sekuritas yang mispriced, 

analisis tidak mampu untuk mendeteksinya. Pada dasarnya mereka 
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yang mendukung pendapat ini berpendapat bahwa pasar modal 

efisien. 

3) Pembentukan Portofolio 

Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas – sekuritas mana yang 

akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada 

masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan beragam sekuritas    

(diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang 

ditanggung. 

4) Melakukan Revisi Portofolio 

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap 

sebelumnya, dengan maksud melakukan perubahan terhadap 

portofolio yang telah dimiliki.  Bila investor melihat bahwa portofolio 

yang dimiliki tidak lagi optimal, atau tidak sesuai dengan preferensi 

risiko investor, maka investor dapat melakukan perubahan terhadap 

sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut.  

5) Evaluasi Kinerja Portofolio 

 Dalam tahap ini investor melakukan penilaian terhadap kinerja         

(performance) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan 

yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Tidak benar kalau 

suatu portofolio yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi 

mesti lebih baik dari portofolio lainnya. Faktor risiko juga harus 

dipertimbangkan, untuk itu diperlukan standar pengukurannya. 
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3.2.5. Strategi Portofolio Saham 

Kesuksesan investasi portofolio saham tidak terlepas dari strategi 

yang digunakan. Seperti yang kita tahu, saham merupakan instrumen 

yang  memiliki risiko relatif tinggi dibandingkan instrumen lainnya misalnya 

saja obligasi. Namun demikian, strategi itu juga harus dilihat kekuatan dan 

kelemahannya, karena bagaimanapun setiap strategi memiliki keunggulan 

masing-masing. Pendekatan strategi investasi secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori (Tandelilin, 2001:200- 202), yaitu: 

1) Passive Investment Strategy (Strategi Pasif) 

Strategi ini biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung 

pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan 

pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Artinya, 

investor tidak secara aktif mencari informasi ataupun melakukan 

jual beli saham yang bisa menghasilkan return abnormal. Return 

abnormal adalah saham yang melebihi return yang diharapkan dari 

saham tersebut pada suatu tingkat risiko tertentu. Investor dalam 

hal ini hanya akan mengikuti indeks pasar. Investor juga percaya 

bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan 

nilai instrinsik saham tersebut. Strategi pasif bisa juga diartikan 

sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang 

merupakan replikasi kinerja indeks pasar. Dengan demikian, tujuan 

strategi pasif adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat 

mungkin.   



 

28 

2) Active Investment Strategy (Strategi Aktif) 

 Strategi aktif pada dasarnya akan meliputi tindakan investor secara 

aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari 

informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham serta 

berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return 

abnormal. Strategi aktif dalam pembentukan portofolio saham pada 

dasarnya bisa menggunakan dua pendekatan dalam analisis 

saham, yaitu pendekatan analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang 

melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi 

pasif. Dengan kata lain, investor akan berusaha memperoleh hasil 

yang lebih tinggi dibanding return yang diperoleh sesama investor 

lainnya. Mereka secara proaktif mencari informas tambahan, 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis informasi-

informasi yang mempengaruhi kinerja saham, bahkan tidak jarang 

ada yang berani membayar mahal untuk jasa konsultasi analisis 

saham yang terbaik. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan 

return yang diharapkan investor. 

 

3.2.6. Beta (β) Portofolio 

Beta portofolio mengukur  risiko sistematik (systematic risk) dari 

suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta 
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merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas 

atau return portofolio terhadap return pasar.  

Definisi volatilitas menurut Jogiyanto (2000:237) adalah:          

“Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu 

sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu “. 

Menurut Jogiyanto (2000:238-239), jika fluktuasi return-return 

sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return- 

return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan 

bernilai 1. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari risiko, maka beta 

bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau 

portofolio sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 juga 

menunjukkan jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas 

atau portofolio juga bergerak naik atau turun sama besarnya mengikuti 

return pasar. 

Untuk menghitung beta portofolio, maka beta masing-masing 

sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Beta portofolio merupakan rata- 

rata tertimbang dari beta masing – masing sekuritas. Mengetahui beta 

masing-masing sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan 

sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. 

Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata–rata tertimbang      

(berdasarkan proporsi) dari masing–masing individual sekuritas yang 

membentuk portofolio sebagai berikut (Jogiyanto, 2000:262): 
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 Keterangan: 

βp = Beta portofolio 

βi = Beta individual untuk sekuritas ke-i 

wi = Proporsi sekuritas ke - i   

Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta 

tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya adalah sebagai berikut ini     

(Jogiyanto, 2000:263): 

1) Beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke 

waktu. Kenyataannya beta individual sekuritas dapat berubah dari 

waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa 

perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan 

meniadakan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. 

Dengan demikian jika diasumsikan beta adalah konstan dari waktu 

ke waktu, maka beta portofolio akan lebih tepat dibandingkan 

dengan beta individual sekuritas. 

2)  Perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari 

kesalahan pengukuran (measurement error) atau kesalahan acak 

(random error). Pembentukan portofolio akan mengurangi 

kesalahan acak ini, karena kesalahan acak satu sekuritas mungkin 

akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. 

Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat 

dibandingkan dengan beta individual sekuritas. 
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3.2.7 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Pada dasarnya CAPM merupakan salah satu model 

keseimbangan. Pembentukan satu model memungkinkan untuk 

ditentukannya pengukur risiko yang relevan dan menunjukkan bagaimana 

hubungan antar risiko untuk barang modal pada saat pasar modal berada 

dalam keadaan seimbang. 

Dalam pembuatan model ini diperlukan berbagai penyederhanaan 

yang ditunjukkan dengan berbagai asumsi. Asumsi-asumsi ini digunakan 

untuk menyederhanakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi 

di dunia nyata. Asumsi-asumsi diperlukan supaya suatu model lebih 

mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diuji.  

Adapun asumsi-asumsi yang mendasar tentang perilaku investor 

dan pasar modal (Farell, 1997:55), yaitu: 

1) Semua investor memaksimumkan kekayaannya dengan 

memaksimumkan utiliti harapan dalam satu periode waktu yang 

sama.  

2)  Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi 

berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan 

deviasi standar return dari portofolionya. 

3)  Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang 

sama. 
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4)  Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya (lending) 

atau meminjam (borrowing) sejumlah dana dengan jumlah yang 

tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. 

5)  Semua investor mempunyai harapan yang seragam                          

(homogeneous expectation) terhadap faktor–faktor input yang 

digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor-faktor input yang 

digunakan adalah return ekspektasi (expected return), varian dari 

return dan kovarian antara return-return sekuritas. Asumsi ini 

mempunyai implikasi  bahwa dengan harga-harga sekuritas dan 

tingkat bunga bebas  risiko yang tertentu dan dengan 

menggunakan input-input  portofolio yang sama, maka setiap 

investor akan menghasilkan efficient frontier yang sama pula. 

6)  Tidak ada pajak pendapatan pribadi, maka investor mempunyai 

pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. 

 

3.2.8. Garis Pasar Modal (Capital Market Line) 

Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return yang 

diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang 

seimbang. Garis pasar modal terjadi pada saat terdapat tingkat hubungan 

tabungan dan pinjaman bebas risiko (RBR) pada portofolio yang efisien. 

Garis pasar modal juga menggambarkan harga pasar dari suatu risiko 

yang nantinya akan digunakan oleh semua orang untuk mengambil 

keputusan dalam rangka menghadapi ketidakpastian. 
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Garis pasar modal dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

Garis pasar modal menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio 

efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva berisiko dan bebas risiko  

 

 

  
    
             
                         
                  

       
      

         
     

               
           
             
                                              
      (Gambar 2) 

 Sumber: Charles P. Jones (2002: 534) 

Kemiringan (slope) merupakan harga pasar dari risiko untuk 

portofolio efisien. Harga pasar dari risiko menunjukkan tambahan return 

yang dituntut oleh pasar karena adanya kenaikkan risiko portofolio relatip 

terhadap risiko pasar 
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Sedangkan persamaan garis pasar modal secara matematika 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Eduardus Tandelilin, 2001:95):  
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 Keterangan: 

 E (RP) = Tingkat return yang diharapkan untuk suatu portofolio 

yang efisien pada CML 

 RBR = Tingkat return pada aset yang bebas risiko 

 E (RM) = Tingkat return portofolio pasar  

 σM = Standar deviasi return pada portofolio pasar 

 σp = Standar deviasi portofolio efisien yang ditentukan 

Slope garis pasar modal biasanya cenderung positif karena 

adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya, investor 

hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko, jika mendapatkan 

kompensasi berupa return yang diharapkan yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar pula return 

yang diharapkan. 

Berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return 

aktual dan return yang diharapkan, akan bisa menyebabkan slope garis 

pasar modal yang negatif. Slope negatif ini terjadi bila tingkat return 

portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko.  

Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

return yang diharapkan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. 
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3.2.9. Garis Pasar Sekuritas (Security Market Line) 

Garis pasar sekuritas atau SML adalah garis yang 

menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas 

dengan risiko sistematis (beta).  

SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada 

kondisi pasar yang seimbang. SML juga dapat dimanfaatkan untuk 

menjelaskan tingkat pengembalian yang diperlukan dari semua surat 

berharga, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. 

Untuk portofolio, tambahan return ekspektasi terjadi karena 

diakibatkan oleh tambahan risiko karena diakibatkan oleh tambahan risiko 

dari portofolio bersangkutan. Untuk sekuritas individual, tambahan return 

ekspektasi diakibatkan oleh tambahan risiko sekuritas individual yang 

diukur dengan beta.  

Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi untuk 

sekuritas individual dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang 

didiversifikasikan dengan sempurna, risiko tidak sistematik                   

(unsystematic risk) cenderung menjadi hilang dan risiko yang relevan 

bahwa risiko sistematik yang diukur oleh beta (Jogiyanto, 2000:322). 

Adapun persamaan yang menggambarkan SML ini adalah 

sebagai berikut (Reily dan Brown, 2003 248): 
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 Apabila Covi,M/σ²M didefinisikan sebagai beta (β), maka 

persamaannya bisa menjadi sebagai berikut : 

( ) ( )RFRRRFRRE Mii −+=   

Gambar garis pasar sekuritas (SML) seperti yang di bawah ini: 

   E ( Ri ) 

     
          

  SML 
       RM  ------------------   
      
     RFR 
               
 
 
             Covi,m 
       σ²M = βM 

          (Gambar 3) 

 Sumber: Reily and Brown (2003:249) 

Semakin tinggi beta suatu sekuritas maka semakin sensitif 

sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Sebagai ukuran sensitivitas 

return saham, beta juga dapat digunakan untuk membandingkan risiko 

sistematik antara satu saham dengan saham yang lain. 
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3.3. Model Indeks Tunggal (Single Index Model) 

3.3.1.  Konsep Model Indeks Tunggal 

Jika seorang investor melakukan pengamatan, maka akan 

nampak bahwa pada saat “pasar “ membaik (yang ditunjukkan oleh indeks 

pasar yang tersedia), harga saham-saham individual juga meningkat. 

Demikian pula sebaliknya pada saat memburuk, maka harga saham akan 

turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan suatu saham 

berkolerasi dengan perubahan pasar. Kalau perubahan pasar bisa 

dinyatakan sebagai tingkat keuntungan indeks pasar, maka tingkat 

keuntungan suatu saham bisa dinyatakan sebagai berikut (Tandelilin, 

2001:68): 

Penghitungan return sekuritas dalam model indeks tunggal 

melibatkan dua komponen utama, yaitu komponen return yang terkait 

dengan keunikan perusahaan dilambangkan dengan αi, dan komponen 

return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan βi. Jika βi sebesar 

2 berarti kalau terjadi kenaikkan tingkat keuntungan indeks pasar sebesar 

10% maka akan terjadi kenaikkan Ri sebesar 20%. 

Model indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk return 

ekspektasi (expected return). Return ekspektasi dari model ini dapat 

diderivasi sebagai berikut (Jogiyanto, 2000:205 – 206): 

( ) ( )Miii RERE  +=  
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Dari rumus di atas, maka diketahui bahwa nilai ekspektasi dari 

suatu konstanta adalah bernilai konstanta itu sendiri, maka E (αi) = αi dan 

E (βi RM) = βi E (RM). 

Asumsi yang dipakai dalam model indeks tunggal adalah bahwa 

sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas–sekuritas tersebut 

mempunyai respon yang sama terhadap return pasar. Sekuritas akan 

bergerak menuju arah yang sama hanya jika sekuritas–sekuritas tersebut 

mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasar. Oleh karena itu, 

kesalahan residual antara dua sekuritas, misalnya saham A dan B yang 

tidak berkorelasi (0), akan mengakibatkan kovarian antara kesalahan 

residual saham A dan saham B sama dengan 0 [ Cov ( eA, eB ) = 0 ]. 

Dalam model indeks tunggal, kovarian antara saham A dan saham 

B hanya bisa dihitung atas dasar kesamaan respon kedua saham tersebut 

terhadap return pasar. Oleh karena itu, risiko yang relevan dalam model 

tersebut hanyalah risiko pasar. Secara sistematis, kovarian antar saham A 

dan B yang hanya terkait dengan risiko pasar bisa dituliskan sebagai 

(Eduardus Tandelilin, 2001:69-70): 

2

MBAAB  =  

 
Untuk penghitungan kovarian, model Markowitz dengan model 

indeks tunggal mengandung perbedaan. Model Markowitz menghitung 

kovarian melalui penggunaan matriks hubungan varian-kovarian, yang 

memerlukan perhitungan yang kompleks. Sedangkan dalam model indeks 
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tunggal, risiko disederhanakan ke dalam dua komponen, yaitu risiko pasar 

dan risiko keunikan perusahaan.  

 

3.3.2.  Model Indeks Tunggal untuk Portofolio 

Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai 

input analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan 

secara langsung untuk analisis portofolio menyangkut perhitungan return 

ekspektasi dan risiko portofolio dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut (Jogiyanto, 2000:219): 
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Model indeks tunggal mempunyai beberapa karakteristik bahwa 

beta (β) dan alpha (α) portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta 

dan alpha saham-saham yang membentuk portofolio tersebut. 

Excess return didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi 

dengan return aktiva bebas risiko. Excess return to beta berarti mengukur 

kelebihan return relatip terhadap satu unit risiko yang tidak dapat 

didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB ini juga 

menentukan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return 

dan risiko. 
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3.4. Teori Indeks 

3.4.1. Pengertian Indeks Harga Saham 

Pengertian indeks harga saham menurut Sunariyah (2004:138) 

adalah: “Merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun 

pergerakan harga saham sejak mulai pertama kali beredar sampai pada 

suatu saat tertentu “. 

Pengambilan keputusan membutuhkan data historis mengenai 

berbagai kejadian masa lalu. Semakin detail dan terinci data yang 

diperoleh, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakannya dengan 

lebih tepat. Keputusan investor memilih suatu saham sebagai obyek 

investasinya membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang 

beredar di bursa, baik secara individual, kelompok, maupun gabungan. 

Sistem pemetaan kejadian-kejadian historis tersebut menyangkut 

sejumlah fakta maupun besaran tertentu yang mengggambarkan 

perubahan-perubahan harga saham di masa lalu. Bentuk informasi historis 

yang dipandang sangat tepat untuk menggambarkan pergerakan harga 

saham di masa lalu adalah suatu indeks harga saham.  

Penyajian indeks harga saham harus berdasarkan satuan angka 

dasar yang disepakati dan harus spesifik. Metodologi pencatatan dan 

penyajian informasi berdasarkan angka indeks tersebut dapat 

dikembangkan dengan berbagai variasi, sesuai dengan tujuannya masing-

masing. Dalam kerangka itulah dikenal indeks harga saham sejenis, 
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indeks harga saham individual, indeks harga saham gabungan dan lain- 

lainnya.  

 

3.4.2.  Jenis – jenis Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham mempunyai variasi bentuk penyajian, antara 

lain   (Sunariyah, 2004:139): 

1) Indeks Harga Saham Individual 

 Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga masing-masing 

saham, sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga 

saham tersebut disajikan setiap hari, berdasarkan harga 

penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan 

untuk periode tertentu, yang dalam hal ini mencerminkan suatu 

nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham di 

bursa efek. 

2) Indeks Harga Saham Gabungan 

(a.) Indeks harga saham gabungan seluruh saham 

Merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur 

kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di suatu 

bursa efek. Maksud dari gabungan seluruh saham ini adalah 

kinerja saham yang dimasukkan dalam perhitungan seluruh 

saham yang tercatat di bursa tersebut. 
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(b.) Indeks harga saham kelompok 

Merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur 

kinerja kelompok saham yang tercatat di suatu bursa efek. 

Indeks harga saham gabungan kelompok saham di 

Indonesia ada dua yaitu Indeks LQ45 dan Jakarta Islamic 

Index (JII). 

 

3.5.  Jakarta Islamic Index (JII) 

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment 

Management (DIM) pada tanggal 3 Juli 2000 meluncurkan indeks saham 

yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). JII 

dibuat untuk digunakan sebagai acuan dan tolak ukur (benchmark) suatu 

investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index diharapkan 

dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan 

investasi dalam saham secara syariah. 

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari 

saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria 

pemilihan saham dalam JII melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah 

PT. Danareksa Investment Management. 

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan 

menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh BEJ, 
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yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan 

indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat 

berubahnya data emiten yang disebabkan oleh corporate action, misalnya 

stock split.  

JII menggunakan tanggal awal perhitungan 1 Januari 1995 

dengan nilai awal sebesar 100. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan 

sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan 

Juli setiap tahunnya. Formula untuk menghitung Jakarta Islamic Index 

adalah sebagai berikut : 

100
_

__
=

DasarNilai

PasarsiKapitalisaNilai
JII  

 
 
3.6. Indeks Liquid 45 ( LQ45 ) 

Bursa Efek Jakarta menciptakan suatu indeks pasar baru yang 

dinilai lebih presentatif daripada indeks pasar yang sudah ada ( IHSG dan 

indeks sektoral ) pada tanggal 24 Februari 1997 yang dikenal dengan 

indeks Liquid 45 atau LQ45. LQ45 diciptakan dengan maksud untuk dapat 

membantu para investor dalam menentukan alternatif investasi melalui 

diversifikasi yang lebih baik lagi. 

Indeks LQ45 tidak dimaksudkan untuk menggantikan IHSG, 

tetapi justru sebagai pelengkap IHSG dan indeks sektoral yang sudah 

dipergunakan di BEJ. Metode perhitungan indeks LQ45 sama dengan 

cara menghitung IHSG, indeks sektoral, dan JII, yaitu menggunakan nilai 
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pasar saham yang termasuk dalam kelompok indeks LQ45, kemudian 

dibagi nilai dasar  dan dikali 100. Sementara nilai dasar yang digunakan 

adalah nilai pasar saham emiten yang masuk perhitungan indeks LQ45 

pada hari dasar yaitu 13 Juli 1994. 

Sesuai dengan namanya, indeks LQ45 hanya mencakup 45 

saham dari perusahaan publik yang memiliki nilai pasar dan likuiditas 

tertinggi. Nilai pasar seluruh saham terpilih itu meliputi sekitar 70% dari 

nilai kapitalisasi pasar di BEJ dan juga meliputi sekitar 72,5% dari nilai 

transaksi di pasar regular.  

Dengan memilih saham-saham yang paling berpengaruh ini 

sebenarnya kriteria seleksi itu sendiri telah menjawab kekhawatiran pihak 

yang beranggapan bahwa indeks LQ45 kurang representatif. Tidak kurang 

penting adalah, perusahaan-perusahaan yang akan dimasukkan ke dalam 

LQ45, harus benar-benar dari pengaruh atas kepentingan emiten. Dengan 

demikian, seleksi terhadap 45 perusahaan dengan likuiditas tertinggi itu 

benar-benar murni dan mewakili kenyataan yang obyektif. 
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3.7. Metode Sharpe dan Treynor Dalam Pengukuran Kinerja 

Portofolio 

3.7.1. Metode Sharpe 

Pengertian metode Sharpe Menurut Tandelilin (2001:324) adalah: 

“Suatu metode pengukuran kinerja portofolio dengan memasukkan unsur 

risiko, yang mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal 

(capital market line) “. 

Metode Sharpe menggunakan total risiko (σp) sebagai suatu 

pembagi. Nilai Sharpe (S) yang semakin tinggi, menandakan semakin baik 

kinerja portofolio.   

 Nilai Sharpe menggunakan risk premium dengan pembagi 

digunakan total risiko (σp). Nilai Sharpe (S) yang semakin tinggi, 

menandakan semakin baik kinerja portofolio.  

 Rumus nilai Shape ( Reily dan Brown, 2003: 113): 

i

i
i

RFRR
S



−
=      

 Keterangan :  
  

 iR  =  Rata – rata return portofolio i selama periode tertentu 

 

 RFR= Rata – rata return investasi bebas risiko selama periode 
     tertentu   

 i  = standar deviasi ( total risiko ) 
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3.7.2. Metode Treynor 

Pengertian metode Treynor menurut Eduardus Tandelilin 

(2001:327) adalah: “Suatu cara pengukuran kinerja portofolio dengan 

memasukkan unsur risiko, yang mendasarkan perhitungannya pada 

konsep garis pasar sekuritas (security market line) “. 

Metode Treynor dapat digunakan untuk menilai kinerja pada suatu 

portofolio maupun kinerja pada suatu jenis surat berharga yang berisiko 

dengan asumsi bahwa ada beberapa aset lain yang dapat diperhitungkan 

oleh investor. 

Metode Treynor menggunakan risk premium dengan pembagi 

adalah beta (β). Nilai Treynor (T) yang semakin tinggi, menandakan 

semakin baik kinerja portofolio.  

Rumus nilai Treynor ( Reily dan Brown, 2003:1111): 

i

i RFRR
T



−
=  

 Keterangan: 
  =  Rata-rata return portofolio i selama periode tertentu 
 

 RFR= Rata-rata return investasi bebas risiko selama periode 

     tertentu 

 i =  Risiko sistematis 

iR
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3.8. Penelitian sebelumnya: 

 Ahmad Wiyanto, melakukan penelitian untuk mengetahui  tingkat 

risiko portofolio dari saham-saham JII dibandingkan dengan LQ45 yang 

diawali dengan tingkat beta serta untuk mengetahui perbandingan kinerja 

portofolio JII dan LQ45. Metode yang digunakan adalah dengan 

menganalisa angka-angka penelitian. Untuk mengetahui tingkat risiko 

portofolio dari saham-saham JII dibandingkan LQ45 serta untuk 

mengetahui kinerja portofolio JII dan LQ45.  Dari hasil analisa dapat 

diketahui exces return dari enam portofolio terpilih adalah negative, kinerja 

portofolio JII mengungguli LQ45, pada saat portofolio tersebut dijadikan 

sebagai investasi utama investor, dimana seluruh atau sebagian dana 

akan diinvestasikan pada portofolio tersebut dalam hal ini ditunjukan oleh  

nilai RVAR. Kinerja LQ45 mengungguli JII pada saat portofolio tersebut 

dijadikan sub portofolio dimana ditunjukan oleh nilai RVOL dan alpha, atau 

dicampur dengan portofolio pasar pasif ditunjukkan  oleh nilai Ar. Setelah 

melihat kinerja dari JII dan LQ45 hendaknya JII dijadikan rujukan utama 

dalam melakkukan investasi , karena selain saham-sahamnya yang sudah 

sesuai kriteria syariah, dalam beberapa hal kinerjanya terbukti lebih baik 

dari LQ45. 

Rahayu Widyantini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses investasi suatu saham dilakukan dengan cara melihat 

tanggapan atas beberapa masalah pokok, seperti prosedur pembentukan 

portofolio optimal, kombinasi saham-saham yang membentuk portofolio 



 

48 

optimal. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data mingguan 

saham LQ45 di BEJ untuk periode 2003-2004. Hasil yang diperoleh 

adalah portofolio saham yang masuk dalam single indeks model yaitu 

ELTY, INKP, INCO, UNSP, BUMI, TKLM, BDMN, TINS, ADHI, UNTR, 

CTRS. 

 

3.9. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

H01 = Tidak ada perbedaan kinerja JII dan LQ45 yang diukur dengan 

metode Sharpe 

Ha1 = Ada perbedaan kinerja JII dan LQ45 yang diukur dengan 

metode Sharpe 

H02 = Tidak ada perbedaan kinerja JII dan LQ45 yang diukur dengan 

metode Treynor 

Ha2 = Ada perbedaan kinerja JII dan LQ45 yang diukur dengan 

metode Treynor 

Indeks 

2005-2006 

Indeks 

2005-2006 

JII 

LQ45 

Sharpe 

Sharpe 

Sharpe 

Sharpe 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. 

Dalam hal ini membandingkan return dan risiko antara JII dan LQ45, serta 

membandingkan kinerja antara keduanya berdasarkan metode Sharpe dan 

Treynor. 

4.2. Variabel dan Pengukuran 

  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Tingkat Pengembalian (Return) 

 Return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari 

investasi yang dilakukan. Tingkat pengembalian yang diukur adalah 

tingkat pengembalian berdasarkan data masa lalu disebut juga  

tingkat pengembalian realisasi (realized return).  

2) Risiko (Risk) 

Risiko merupakan penyimpangan yang terjadi dari masing-masing 

tingkat pengembalian instrumen investasi. Dalam penelitian ini juga 
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terdapat risiko yang akan diperbandingkan, yaitu risiko  JII dan risiko 

LQ45. 

Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan harga penutupan 

indeks harian untuk JII dan LQ45 yang diukur dengan metode 

Sharpe dan Treynor. 

4.3. Metoda Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder pada bank data 

yang ada di BEJ  maupun dari berbagai sumber lainnya termasuk majalah, 

koran dan internet. 

4.4. Metoda Analisis 

Setelah  mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan tekhnik analisis data. Data akan dianalisis dengan cara: 

1) Return 

     Realized return saham ( Husnan dan Pudjiastuti, 2001:54): 

  
  
  
 

           Keterangan :  
 
 Rt  = Return pada hari ke t 

 Pt = harga pada hari ke t 

1

1

−

−−
=

t
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t
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 Pt-1 = harga pada hari ke t-1 

2) Risiko: 

β  JII  : koefisien regresi antara indeks JII dengan IHSG. 

β  LQ 45: koefisien regresi antara indeks LQ 45 dengan IHSG. 

    : standar deviasi (total risiko) 

3) Sharpe 

Rumus nilai Sharpe ( Reily dan Brown, 2003: 113): 

     

   
  

       
 Keterangan :  
  

 iR     =  Rata – rata return portofolio i selama periode tertentu 

 RFR   = Rata – rata return investasi bebas risiko selama periode      

tertentu   

 i  = standar deviasi ( total risiko ) 

4) Treynor 

Rumus nilai Treynor ( Reily dan Brown, 2003:1111): 
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 Keterangan: 
 

    iR      = Rata-rata return portofolio i selama periode tertentu 

 ____ 

 RFR    = Rata-rata return investasi bebas risiko selama periode      

tertentu 

 i =  Risiko sistematis 

5) Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji 

beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan 

antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-

rata dua sample. Jadi tujuan uji beda t-test adalah membandingkan 

rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. 

Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama 

ataukah tidak sama secara signifikan. 
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BAB V 
 

HASIL DAN ANALISIS 
 
 

 Beberapa tahap yang digunakan dalam analisis ini adalah, 

1) Menghitung return dan risiko LQ45 dan JII 

2) Menghitung kinerja berdasarkan Sharpe dan Treynor, kemudian 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

 
5.1.  Analisis komparatif LQ45 dengan JII 

 Untuk melihat perkembangan antara return dan risiko LQ45 

dibandingkan dengan JII maka hasil perhitungannya ditampilkan dalam 

Tabel 5.1 berikut:  

Tabel 5.1  

Return, Resiko LQ45 dan JII, Tahun 2005 

Tahun 2005 
Return Risiko 

LQ45 JII LQ45 JII 

Januari 0,221 0,241 0,010 0,015 

Februari 0,123 -0,078 0,008 0,006 

Maret -0,161 -0,284 0,016 0,016 

April -0,323 -0,375 0,018 0,020 

Mei 0,362 0,593 0,012 0,017 

Juni 0,199 0,302 0,006 0,012 

Juli 0,203 0,165 0,009 0,013 
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Agustus -0,937 -0,822 0,032 0,098 

September 0,028 0,069 0,031 0,039 

Oktober -0,211 -0,110 0,009 0,012 

November 0,259 0,231 0,014 0,014 

Desember 0,374 0,318 0,014 0,017 

Mean 0,011417 0,020833 0,014917 0,023250 

  

 Dari Table 5.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005  

perkembangan return dan risiko JII cendrung lebih baik dibanding LQ45. 

Tingkat return yang dicapai oleh kelompok LQ45 adalah 0,374 pada bulan 

Desember, sedangkan return terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 

-0,937.  

 Hal ini terjadi karena adanya isu akan kenaikan BBM sehingga 

para pelaku pasar belum berani untuk membeli kembali saham bisnis 

meski kursnya relative murah. Gejolak harga minyak yang tidak kunjung 

reda membuat investor kehilangan orientasi dipasar saham. 

Kecendrungan pemodal itu wajar, karena risiko investasi dipasar saham 

masih cukup tinggi. Bagaimanapun lonjakan harga minyak dunia akan 

mempercepat pemerintah menaikkan harga minyak dalam negeri. Harus 

diakui gonjang-ganjing harga minyak mentah bukan saja memicu 

kenaikkan BBM dalam negeri tapi juga mengakibatkan anjlloknya kinerja 

emiten BEJ. 
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Return terbesar JII terjadi pada bulan Mei sebesar 0,593 dan 

terkecil pada bulan Agustus yaitu sebesar -0,8222.   

Ternyata tingginya return JII juga diikuti dengan risiko yang besar yaitu 

sebesar 0,017 terjadi pada bulan Mei dan 0,098 pada bulan Agustus. 

Untuk LQ45 risiko terbesar dihasilkan pada bulan Desember  sebesar 

0,014 dan terkecil pada bulan Agustus sebesar 0,032. Sesuai dengan 

hukum high risk and high return 

Pada bulan Desember kedua indeks LQ45 dan JII menunjukan 

kenaikan, hal ini terjadi karena setiap menjelang akhir tahun terutama di 

bulan Desember, investor biasanya aktif mendorong saham blue chips di 

bursa. Kenaikan saham blue chips juga disulut berita positif dari dalam 

maupun luar negeri. Stabilitas SBI mendorong investor berburu saham 

pilihan di BEJ. Dimata investor stabilitas suku bunga  telah membuka 

peluang naiknya harga saham. 

 Dari hasil return dan risiko yang diperoleh dapat dilihat bahwa 

antara JII dan LQ45 memiliki pergerakan saham atau trend yang sama. 
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Tabel 5.2 

Return,Risiko LQ45 dan JII, Tahun 2006 

Tahun 2006 
Return Risiko 

LQ45 JII LQ45 JII 

Januari 0,307 0,335 0,026 0,022 

Februari -0,063 0,025 0,010 0,013 

Maret 0,400 0,363 0,017 0,014 

April 0,588 0,622 0,014 0,012 

Mei -0,373 -0,350 0,078 0,073 

Juni -0,191 -0,224 0,057 0,067 

Juli 0,030 0,044 0,014 0,013 

Agustus 0,229 0,181 0,012 0,013 

September 0,259 0,229 0,010 0,010 

Oktober 0,027 0,146 0,003 0,004 

November 0,338 0,407 0,014 0,012 

Desember 0,192 0,340 0,016 0,021 

Mean 0,145250 0,176500 0,022583 0,022833 

 

Dari Table 5.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai mean yang dimiliki JII 

masih tetap unggul jika dibandingkan dengan LQ45 maka untuk tahun 

2006 JII menunjukkan return yang lebih baik bahkan JII melaju lebih tinggi 

returnnya dibandingkan dengan LQ45. Untuk JII dan LQ45 return yang 

terbesar terjadi pada bulan April sebesar 0,622 untuk JII dan 0,588 untuk 

LQ45, Ini terjadi karena setiap menjelang berakhirnya tahun buku 

biasanya terjadi pembelian saham dalam jumlah besar. Akumulasi beli 

investor bertujuan agar harga saham tetap positif. Pelaku pasar 
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memanfaatkan momentum berakhirnya perdagangan kwartal pertama di 

BEJ dengan memborong saham blue chips, tujuan lain pembelian investor 

atas saham bisnis juga bertujuan mempertahankan indeks. Return terkecil 

terjadi pad bulan Mei  yaitu sebesar -0,350 untuk JII dan -0.373 untuk 

LQ45. Ini terjadi karena sebagian besar emiten menunjukkan kinerja yang 

mengecewakan sebagai dampak dari kenaikan BBM, setidaknya sebagian 

dari emiten yang telah melaporkan keuangan menunjukkan kinerja yang 

negatif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 Return yang besar juga diikuti dengan risiko yang besar. Hal ini 

juga terjadi pada periode 2006 untuk JII dengan menghasilkan return yang 

besar pada bulan April juga diikuti dengan risiko yang besar yaitu 0,012 

untuk JII dan 0,014 untuk LQ45. 

 Pada Table 5.2 diatas dapat dilihat bahwa return dan risiko JII lebih 

baik dibandingkan dengan return dan risiko LQ45. Hal ini tentu merupakan 

indikasi positif bagi investor muslim yang akan berinvestasi. Para investor 

muslim semakin yakin untuk berinvestasi dalam saham-saham yang 

terdaftar dalam JII. Perkembangan positif pada JII tersebut sejalan dengan 

semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia untuk 

mengembangkan perekonomian berdasarkan Syariah. Perkembangan 

dan pertumbuhan perbankan Syariah yang sangat pesat juga memberikan 

keyakinan kepada para investor untuk berinvestasi pada saham-saham 

perusahaan yang usaha dan tata cara pengolahannya  tidak bertentangan 
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dengan Syariah Islam. Investor yang berinvestasi di JII disamping 

mengharapkan return juga mencari ketenangan batin.    

 

5.2. Kinerja LQ45 dan JII berdasarkan Sharpe dan Treynor 

 Setelah mendapatkan return dan risiko masing-masing dari 

LQ45 dan JII maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai Sharpe 

dan Treynor untuk masing-masing periode. Perhitungan Sharpe dan 

Treynor dapat dilihat pada table berikut. 

 

Tabel 5.3. 

Sharpe dan Treynor Tahun 2005 

Tahun 2005 
Sharpe Treynor 

LQ45 JII LQ45 JII 

Januari 0,19982 0,18298 0,00175 0,00171 

Februari 0,11403 -0,11650 0,00091 -0,00100 

Maret -0,14172 -0,24474 -0,00173 -0,00327 

April -0,25951 -0,27657 -0,00323 -0,00356 

Mei 0,31654 0,43248 0,00306 0,00431 

Juni 0,22763 0,25168 0,00156 0,00190 

Juli 0,19164 0,12214 0,00156 0,00105 

Agustus -0,53484 -0,27079 -0,03718 -0,03569 

September 0,00035 0,02074 0,00001 0,00032 

Oktober -0,25948 -0,12851 -0,00206 -0,00109 

November 0,19276 0,16597 0,00198 0,00174 

Desember 0,31499 0,24670 0,00320 0,00262 

Mean 0,030184 0,0321316 -0,002514 -0,00258 
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Dari perhitungan Sharpe dan Treynor di atas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja JII secara keseluruhan lebih baik dibandingkan kinerja 

LQ45, hal ini dapat dilihat dari nilai mean yang diperoleh JII menunjukkan 

angka yang lebih besar di banding mean LQ45. Nilai Sharpe dan Treynor 

yang tinggi berarti menunjukkan bahwa kinerja JII lebih baik..  

 

Tabel 5.4. 

Sharpe dan Treynor, Tahun 2006 

Tahun 2006 
Sharpe Treynor 

LQ45 JII LQ45 JII 

Januari 0,16772 0,20197 0,00238 0,00294 

Februari -0,09862 -0,00904 -0,00084 -0,00008 

Maret 0,27773 0,27227 0,00312 0,00313 

April 0,46669 0,53604 0,00475 0,00585 

Mei -0,14647 -0,14248 -0,00376 -0,00373 

Juni -0,09417 -0,09961 -0,00195 -0,00207 

Juli -0,00355 0,00866 -0,00004 0,00010 

Agustus 0,17669 0,13146 0,00171 0,00131 

September 0,23027 0,19991 0,00225 0,00208 

Oktober 0,30120 0,18399 0,00154 0,00103 

November 0,26243 0,34290 0,00270 0,00374 

Desember 0,12843 0,21679 0,00153 0,00274 

Mean 0,139029 0,153572 0,001116 0,001419 

 

Untuk Tahun 2006, dari hasil perhitungan ternyata menunjukkan 

bahwa kinerja JII yang telah diukur dengan Sharpe dan Treynor 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding LQ45. Hal ini dapat dilihat 
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dari hasil mean yang diperoleh menunjukkan nilai yang tinggi untuk  

Sharpe dan Treynor. 

Dalam metode Sharpe risiko yang digunakan adalah risiko total 

(systematic risk yang merupakan risiko pasar ditambah dengan 

unsystematic risk).  Sementara itu metode Treynor melakukan pengukuran 

yang identik yakni membandingkan excess free risk return (premi risiko) 

terhadap risiko, namun risiko dalam metode Treynor hanya Systimatic risk 

(risiko pasar) yaitu Beta. 

 

5.3. Uji hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesa dengan 

menggunakan uji t-test. 

Tahun 2005 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

SHARPE 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.207 0.653 (0.019) 22 0.985 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    (0.019) 21.603 0.985 

 

 Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa hasil t menunjukkan nilai  

0,172880 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kinerja 

yang diukur dengan Sharpe. Sig.  menunjukkan hasil 0,653 dengan 
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 α 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak ada 

perbedaan antara kinerja LQ45  dan JII.  

 

Tahun 2005 
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

TREYNOR 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.001 0.979 0.015 22 0.988 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  0.015 21.967 0.988 

 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa hasil t menunjukkan nilai  

0,015 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kinerja 

yang diukur dengan Treynor.  Sig.  menunjukkan hasil 0,979 dengan 

 α 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak ada 

perbedaan antara kinerja LQ45 dan JII.  

Tahun 2006  

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

SHARPE 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.013 0.910 (0.187) 22 0.853 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    (0.187) 21.993 0.853 
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 Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa hasil t-test menunjukkan 

nilai t (0,187)  ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

kinerja yang diukur dengan Sharpe. Sig.  menunjukkan hasil 0,853 

dengan  α 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya 

tidak ada perbedaan antara kinerja LQ45 dan JII.  

 
Tahun 2006 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

TREYNOR 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.062 0.806 (0.299) 22 0.768 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  (0.299) 21.768 0.768 

 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa hasil t menunjukkan nilai  

(0,299)  ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kinerja 

yang diukur dengan Treynor.  Sig.  menunjukkan hasil 0,806 dengan       

α 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya tidak ada 

perbedaan antara kinerja LQ45 dan JII 

Uji signifikansi dengan menggunakan SPSS dapat dilakukan 

dengan melihat nilai sig pada tabel hasil Independent Samples Test, 

sehingga kesimpulannya adalah jika sig.< α maka H0 ditolak sebaliknya 

jika sig.>α maka H0 diterima. Dengan pengujian stastistik pada α=5%. Dari 

hasil analisis yang dilakukan untuk tahun 2005 dan 2006 dapat 
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disimpulkan H0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan antara kinerja 

LQ45 dengan JII. 

 Uji hipotesis untuk Sharpe dan Treynor periode Januari 2005- 

Desember 2006 

Januari 2005 s.d Desember 2006        
       

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

SHARPE 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.069  0.794  (0.126) 46 0.901  

Equal 
variances 
not 
assumed 

    (0.126) 45.789  0.901  

 

              

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

TREYNOR 
RATIO 

Equal 
variances 
assumed 

0.000 0.984  (0.052)  46  0.959  

Equal 
variances 
not 
assumed 

    (0.052)  35.973  0.959  

 

Dapat dilihat dari perhitungan diatas bahwa secara keseluruhan 

untuk tahun 2005 dan 2006 menunjukkan perbedaan yang  tidak signifikan. 

Hal ini konsisten terhadap perhitungan yang dilakukan sebelumnya yang 

juga menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan antara kinerja LQ45 

dengan JII. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

6.1  Kesimpulan 

 Investasi di pasar modal menuntut adanya kemampuan untuk 

memilih dan menilai saham-saham yang ditawarkan oleh para emiten. 

Dengan penilaian yang matang, seorang investor dapat mengambil 

keputusan mengenai saham-saham yang sebaiknya dipilih dan dibeli. 

Dalam melakukan pemilihan ini, keputusannya perlu ditunjang oleh 

kemampuan analisisnya terhadap informasi penting yang ada, agar dana 

yang diinvestasikan menghasilkan return yang optimal dengan risiko yang 

sekecil mungkin. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data 

penelitian yang diambil periode Januari 2005 sampai Desember 2006, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pada periode 2005 ternyata JII menghasilkan return yang lebih 

besar dibanding LQ45, tetapi perbedaannya tidak signifikan. 

Sedangkan tahun 2006 return JII masih mengungguli LQ45. 

Dilihat dari risiko yang dihasilkan, pada tahun 2005 risiko JII lebih 

besar dibanding risiko LQ45, dan pada tahun 2006 risiko JII  

masih lebih besar dibanding  risiko LQ45.  

2) Dari hasil  kinerja dengan menggunakan Sharpe dapat dilihat 

bahwa tahun 2005 JII menghasilkan kinerja yang lebih baik 

dibanding LQ45, dapat dilihat dari nilai Sharpe yang dihasilkan 
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lebih tinggi dibanding LQ45,  tahun 2006 dihasilkan kinerja JII 

lebih baik dibanding LQ45 dengan menghasilkan nilai Sharpe 

yang tinggi. 

3) Dari hasil  kinerja dengan menggunakan Treynor dapat dilihat 

bahwa tahun 2005 JII menghasilkan kinerja yang lebih baik 

dibanding LQ45,  tahun 2006 JII juga  menghasilkan kinerja yang 

lebih baik dibanding LQ45 dengan nilai Treynor yang tinggi.    

4) Dari uji statistik ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

kinerja yang diukur dengan Sharpe dan Treynor. 

 

6.2  Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi dari penulis adalah: 

1) Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam JII 

merupakan salah satu alternatif untuk berinvestasi, karena 

perusahaan yang termasuk dalam daftar JII adalah perusahaan 

yang usaha dan pengelolaannya sesuai dengan Syariah. 

2) Dari hasil penelitian penulis, return saham-saham yang termasuk 

dalam JII relatif lebih tinggi dengan tingkat risiko yang bisa 

diterima. 
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LAMPIRAN-1

INDEKS JII, LQ45, IHSG
Periode Jan-Dec 2005

Tgl LQ45 JII IHSG Tgl LQ45 JII

3 218.568 166.605 1,000.880 1 228.406 174.224 

4 222.503 169.891 1,018.540 2 229.350 173.727 

5 221.519 168.204 1,015.430 3 228.310 172.549 

6 225.474 172.509 1,029.890 4 227.762 171.884 

7 227.299 175.222 1,032.530 7 225.735 170.880 

10 222.843 171.046 1,015.480 8 224.368 169.668 

11 220.920 169.499 1,011.670 11 226.400 171.270 

12 220.162 168.940 1,008.580 14 227.797 171.985 

13 223.076 171.392 1,021.670 15 231.996 174.398 

14 223.338 171.442 1,021.340 16 233.470 175.682 

17 224.170 171.245 1,024.890 17 235.715 175.860 

18 222.727 170.521 1,017.730 18 237.788 177.701 

19 225.146 172.614 1,027.810 21 237.714 177.997 

20 226.438 174.729 1,035.750 22 239.077 178.541 

24 224.741 173.578 1,030.720 23 239.792 178.273 

25 223.221 172.495 1,026.890 24 239.703 176.694 

26 226.123 173.877 1,037.510 25 235.152 173.315 

27 227.552 174.151 1,044.990 28 233.071 171.834 

28 228.251 174.273 1,046.480 

31 227.733 174.187 1,045.440 

LAMPIRAN-3

RETURN JII, LQ45, IHSG
Periode Jan-Dec 2005

Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45 JII

3 - - - 1 - -

4 0.018 0.020 0.018 2 0.004 (0.003)

5 (0.004) (0.010) (0.003) 3 (0.005) (0.007)

6 0.018 0.026 0.014 4 (0.002) (0.004)

7 0.008 0.016 0.003 7 (0.009) (0.006)

10 (0.020) (0.024) (0.017) 8 (0.006) (0.007)

11 (0.009) (0.009) (0.004) 11 0.009 0.009

12 (0.003) (0.003) (0.003) 14 0.006 0.004

13 0.013 0.015 0.013 15 0.018 0.014

14 0.001 0.000 (0.000) 16 0.006 0.007

17 0.004 (0.001) 0.003 17 0.010 0.001

18 (0.006) (0.004) (0.007) 18 0.009 0.010

Jan-05 Feb-05

Jan-05 Feb-05



19 0.011 0.012 0.010 21 (0.000) 0.002

20 0.006 0.012 0.008 22 0.006 0.003

24 (0.007) (0.007) (0.005) 23 0.003 (0.002)

25 (0.007) (0.006) (0.004) 24 (0.000) (0.009)

26 0.013 0.008 0.010 25 (0.019) (0.019)

27 0.006 0.002 0.007 28 (0.009) (0.009)

28 0.003 0.001 0.001

31 (0.002) (0.000) (0.001)

Return 0.221% 0.241% 0.233% Return 0.123% -0.078%

Variance 0.010% 0.015% 0.007% Variance 0.008% 0.007%

STDEV 1.004% 1.207% 0.853% STDEV 0.896% 0.845%

Alpha (a) -0.0464% -0.0601% Alpha (a) -0.0446% -0.2246%

Beta (b) 1.14867468 1.29415661 Beta (b) 1.12369379 0.98521743

Variance ie -3.219E-05 -2.319E-05 Variance ie -2.109E-05 -6.495E-06

SBI Annual 7.42% SBI Annual 7.42%

SBI Daily 0.021% SBI Daily 0.021%

Sharpe Ratio 0.19982 0.18298 Sharpe Ratio 0.11403 -0.11650

Treynor Ratio 0.00175 0.00171 Treynor Ratio 0.00091 -0.00100

LQ45 JII

SBI 2006 Sharpe RatioTreynor Ratio

Jan-05 7.42% Jan-05 0.19982 0.00175

Feb-05 7.42% Feb-05 0.11403 0.00091

Mar-05 7.43% Mar-05 -0.14172 -0.00173

Apr-05 7.61% Apr-05 -0.25951 -0.00323

May-05 7.88% May-05 0.31654 0.00306

Jun-05 8.09% Jun-05 0.22763 0.00156

Jul-05 8.47% Jul-05 0.19164 0.00156

Aug-05 8.84% Aug-05 -0.53484 -0.03718

Sep-05 10.00% Sep-05 0.00035 0.00001

Oct-05 11.00% Oct-05 -0.25948 -0.00206

Nov-05 12.25% Nov-05 0.19276 0.00198

Dec-05 12.75% Dec-05 0.31499 0.00320



LAMPIRAN-1

INDEKS LQ45, JII, IHSG
Periode Jan-Dec 2005

IHSG Tgl LQ45 JII IHSG Tgl LQ45

1,047.530 1 237.449 176.224 1,093.280 1 237.660 

1,052.830 2 234.150 173.877 1,082.750 4 239.421 

1,049.330 3 236.474 176.014 1,094.600 5 238.574 

1,048.390 4 238.604 175.721 1,103.010 6 239.948 

1,041.630 7 239.572 175.625 1,105.300 7 241.828 

1,036.600 8 241.533 177.435 1,114.210 8 241.119 

1,045.870 9 241.796 178.678 1,116.810 11 239.955 

1,050.730 10 239.178 176.110 1,108.050 12 240.994 

1,067.200 14 242.734 176.128 1,123.480 13 242.024 

1,073.450 15 241.940 175.767 1,119.000 14 240.221 

1,082.980 16 246.548 177.341 1,138.230 15 237.142 

1,092.490 17 245.918 177.637 1,134.590 18 228.940 

1,093.780 18 248.531 179.929 1,147.870 19 229.751 

1,099.910 21 249.363 181.016 1,151.560 20 231.925 

1,102.930 22 249.699 181.967 1,152.600 21 226.877 

1,102.020 23 246.974 180.584 1,142.150 25 220.377 

1,083.380 24 240.418 175.712 1,114.550 26 223.313 

1,073.830 28 237.531 173.874 1,100.240 27 223.555 

29 231.199 168.609 1,070.300 28 225.211 

30 229.942 166.704 1,065.130 29 223.136 

31 233.853 169.334 1,080.170 

LAMPIRAN-3

RETURN
Periode Jan-Dec 2005

IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45

- 1 - - - 1 -

0.005 2 (0.014) (0.013) (0.010) 4 0.007

(0.003) 3 0.010 0.012 0.011 5 (0.004)

(0.001) 4 0.009 (0.002) 0.008 6 0.006

(0.006) 7 0.004 (0.001) 0.002 7 0.008

(0.005) 8 0.008 0.010 0.008 8 (0.003)

0.009 9 0.001 0.007 0.002 11 (0.005)

0.005 10 (0.011) (0.014) (0.008) 12 0.004

0.016 14 0.015 0.000 0.014 13 0.004

0.006 15 (0.003) (0.002) (0.004) 14 (0.007)

0.009 16 0.019 0.009 0.017 15 (0.013)

0.009 17 (0.003) 0.002 (0.003) 18 (0.035)

Mar-05 Apr-05

Mar-05 Apr-05



0.001 18 0.011 0.013 0.012 19 0.004

0.006 21 0.003 0.006 0.003 20 0.009

0.003 22 0.001 0.005 0.001 21 (0.022)

(0.001) 23 (0.011) (0.008) (0.009) 25 (0.029)

(0.017) 24 (0.027) (0.027) (0.024) 26 0.013

(0.009) 28 (0.012) (0.010) (0.013) 27 0.001

29 (0.027) (0.030) (0.027) 28 0.007

30 (0.005) (0.011) (0.005) 29 (0.009)

31 0.017 0.016 0.014

0.149% Return -0.161% -0.284% -0.130% Return -0.323%

0.006% Variance 0.016% 0.016% 0.015% Variance 0.018%

0.793% STDEV 1.282% 1.247% 1.210% STDEV 1.326%

Alpha (a) -0.0241% -0.1629% Alpha (a) 0.0147%

Beta (b) 1.05233901 0.93308556 Beta (b) 1.06659298

Variance ie -1.767E-05 1.2201E-05 Variance ie -2.419E-05

7.42% SBI Annual 7.43% SBI Annual 7.61%

0.021% SBI Daily 0.021% SBI Daily 0.021%

Sharpe Ratio -0.14172 -0.24474 Sharpe Ratio -0.25951

Treynor Ratio -0.00173 -0.00327 Treynor Ratio -0.00323

JII

Treynor Ratio Sharpe RatioTreynor Ratio

Jan-05 0.18298 0.00171

Feb-05 -0.11650 -0.00100

Mar-05 -0.24474 -0.00327

Apr-05 -0.27657 -0.00356

May-05 0.43248 0.00431

Jun-05 0.25168 0.00190

Jul-05 0.12214 0.00105

Aug-05 -0.27079 -0.03569

Sep-05 0.02074 0.00032

Oct-05 -0.12851 -0.00109

Nov-05 0.16597 0.00174

Dec-05 0.24670 0.00262



IHSG Tgl LQ45 JII IHSG Tgl

173.229 1,095.07 2 222.243 159.526 1,026.52 1

174.567 1,100.20 3 223.736 161.041 1,033.50 2

173.935 1,096.53 4 227.384 164.332 1,049.58 3

175.455 1,103.29 6 232.223 169.154 1,068.28 6

177.450 1,111.62 9 234.832 171.463 1,080.21 7

177.816 1,111.23 10 233.002 169.882 1,071.16 8

177.303 1,105.98 11 229.436 166.873 1,057.08 9

179.078 1,110.88 12 230.819 168.027 1,063.83 10

179.654 1,116.67 13 230.188 166.767 1,059.27 13

177.475 1,108.44 16 227.637 164.415 1,048.79 14

174.805 1,096.52 17 226.898 165.188 1,045.77 15

167.688 1,060.19 18 225.580 164.976 1,040.26 16

167.185 1,062.69 19 226.824 167.359 1,045.47 17

167.157 1,070.95 20 227.356 168.081 1,048.11 20

163.341 1,047.80 23 226.701 168.325 1,045.15 21

159.463 1,019.88 25 227.989 169.153 1,049.06 22

162.084 1,031.77 26 229.381 169.863 1,054.36 23

161.958 1,032.22 27 231.029 171.627 1,061.50 24

162.837 1,038.36 30 231.401 172.432 1,062.96 27

161.002 1,029.61 31 237.790 178.201 1,088.17 28

29

30

JII IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl

- - 2 - - - 1

0.008 0.005 3 0.007 0.009 0.007 2

(0.004) (0.003) 4 0.016 0.020 0.016 3

0.009 0.006 6 0.021 0.029 0.018 6

0.011 0.008 9 0.011 0.014 0.011 7

0.002 (0.000) 10 (0.008) (0.009) (0.008) 8

(0.003) (0.005) 11 (0.015) (0.018) (0.013) 9

0.010 0.004 12 0.006 0.007 0.006 10

0.003 0.005 13 (0.003) (0.007) (0.004) 13

(0.012) (0.007) 16 (0.011) (0.014) (0.010) 14

(0.015) (0.011) 17 (0.003) 0.005 (0.003) 15

(0.041) (0.033) 18 (0.006) (0.001) (0.005) 16

May-05 Jun-05

May-05 Jun-05



(0.003) 0.002 19 0.006 0.014 0.005 17

(0.000) 0.008 20 0.002 0.004 0.003 20

(0.023) (0.022) 23 (0.003) 0.001 (0.003) 21

(0.024) (0.027) 25 0.006 0.005 0.004 22

0.016 0.012 26 0.006 0.004 0.005 23

(0.001) 0.000 27 0.007 0.010 0.007 24

0.005 0.006 30 0.002 0.005 0.001 27

(0.011) (0.008) 31 0.028 0.033 0.024 28

29

30

-0.375% -0.317% Return 0.362% 0.593% 0.312% Return

0.020% 0.015% Variance 0.012% 0.017% 0.009% Variance

1.431% 1.238% STDEV 1.074% 1.319% 0.963% STDEV

-0.0223% Alpha (a) 0.0157% 0.1792% Alpha (a)

1.11325018 Beta (b) 1.11030643 1.32548805 Beta (b)

-1.301E-05 Variance ie -2.686E-05 -2.866E-05 Variance ie

7.61% SBI Annual 7.88% SBI Annual

0.021% SBI Daily 0.022% SBI Daily

-0.27657 Sharpe Ratio 0.31654 0.43248 Sharpe Ratio

-0.00356 Treynor Ratio 0.00306 0.00431 Treynor Ratio



LAMPIRAN-1

INDEKS LQ45, JII, IHSG
Periode Jan-Dec 2005

Jul-05

LQ45 JII IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG

236.633 176.576 1,082.94 1 251.192 192.347 1,138.99

239.044 178.506 1,091.47 4 251.270 191.917 1,138.88

239.102 179.709 1,092.50 5 249.148 190.973 1,131.17

240.109 180.711 1,096.83 7 243.752 186.448 1,108.40

239.052 180.042 1,092.81 8 244.082 185.981 1,110.56

239.547 180.619 1,095.51 11 247.244 188.721 1,123.46

239.222 180.043 1,094.19 12 248.946 189.816 1,129.12

239.875 181.873 1,096.93 13 249.228 190.202 1,132.79

241.065 183.133 1,100.88 14 250.032 190.545 1,136.57

242.334 184.541 1,105.89 15 249.279 189.821 1,131.46

245.651 185.821 1,119.58 18 248.178 188.911 1,128.44

246.901 186.077 1,125.76 19 248.548 188.940 1,132.02

250.850 192.104 1,141.82 20 250.815 191.185 1,140.66

252.504 194.526 1,147.71 21 255.211 194.837 1,157.51

248.809 190.081 1,133.33 22 259.249 199.965 1,172.24

249.128 189.976 1,134.70 25 258.136 198.364 1,168.75

249.591 190.200 1,137.42 26 260.184 199.939 1,178.00

249.808 190.441 1,135.67 27 259.562 199.127 1,178.11

245.989 187.290 1,119.90 28 262.125 200.723 1,186.61

248.186 189.268 1,127.82 29 260.867 198.242 1,182.30

247.960 189.175 1,126.86 

246.570 187.884 1,122.38 

LAMPIRAN-3

RETURN
Periode Jan-Dec 2005

Jul-05

LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG

- - - 1 - - -

0.010 0.011 0.008 4 0.000 (0.002) (0.000)

0.000 0.007 0.001 5 (0.008) (0.005) (0.007)

0.004 0.006 0.004 7 (0.022) (0.024) (0.020)

(0.004) (0.004) (0.004) 8 0.001 (0.003) 0.002

0.002 0.003 0.002 11 0.013 0.015 0.012

(0.001) (0.003) (0.001) 12 0.007 0.006 0.005

0.003 0.010 0.003 13 0.001 0.002 0.003

0.005 0.007 0.004 14 0.003 0.002 0.003

0.005 0.008 0.005 15 (0.003) (0.004) (0.004)

0.014 0.007 0.012 18 (0.004) (0.005) (0.003)

0.005 0.001 0.006 19 0.001 0.000 0.003

Jun-05

Jun-05



0.016 0.032 0.014 20 0.009 0.012 0.008

0.007 0.013 0.005 21 0.018 0.019 0.015

(0.015) (0.023) (0.013) 22 0.016 0.026 0.013

0.001 (0.001) 0.001 25 (0.004) (0.008) (0.003)

0.002 0.001 0.002 26 0.008 0.008 0.008

0.001 0.001 (0.002) 27 (0.002) (0.004) 0.000

(0.015) (0.017) (0.014) 28 0.010 0.008 0.007

0.009 0.011 0.007 29 (0.005) (0.012) (0.004)

(0.001) (0.000) (0.001)

(0.006) (0.007) (0.004)

0.199% 0.302% 0.173% Return 0.203% 0.165% 0.200%

0.006% 0.012% 0.005% Variance 0.009% 0.013% 0.007%

0.775% 1.110% 0.677% STDEV 0.934% 1.155% 0.807%

0.0098% 0.0545% Alpha (a) -0.0251% -0.1041%

1.12986858 1.4690473 Beta (b) 1.14360853 1.34883102

-1.662E-05 -6.467E-06 Variance ie -2.685E-05 -2.534E-05

8.09% SBI Annual 8.74%

0.022% SBI Daily 0.024%

0.22763 0.25168 Sharpe Ratio 0.19164 0.12214

0.00156 0.00190 Treynor Ratio 0.00156 0.00105



Aug-05 Sep-05

Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45 JII

1 259.916 197.699 1,178.22 1 227.815 175.469

2 262.650 200.653 1,189.33 5 226.746 175.118

3 263.248 201.211 1,192.20 6 230.356 177.616

4 261.421 183.383 1,185.33 7 232.050 178.659

5 258.264 182.148 1,174.09 8 237.077 184.509

8 254.241 194.091 1,158.59 9 241.841 189.118

9 255.099 195.111 1,162.80 12 243.636 188.875

10 259.062 198.874 1,176.84 13 238.128 183.825

11 256.884 196.612 1,167.97 14 230.803 177.588

12 253.352 194.257 1,153.97 15 229.027 176.352

15 244.790 187.607 1,118.27 16 230.530 178.534

16 243.682 186.154 1,113.83 19 233.479 181.084

18 240.740 183.383 1,100.30 20 230.677 178.597

19 237.688 182.148 1,187.95 21 227.781 175.716

22 235.158 180.725 1,076.35 22 220.638 170.279

23 232.578 179.643 1,066.09 23 219.698 170.101

24 226.647 175.478 1,035.45 26 225.479 175.339

25 232.772 179.331 1,061.85 27 226.261 176.151

26 229.578 177.234 1,048.87 28 223.725 174.189

29 216.681 167.485 994.77 29 228.410 177.151

30 228.002 175.842 1,039.82 30 235.810 183.731

31 230.562 178.261 1,050.09

Aug-05 Sep-05

Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45 JII

1 - - - 1 - -

2 0.011 0.015 0.009 5 (0.005) (0.002)

3 0.002 0.003 0.002 6 0.016 0.014

4 (0.007) (0.089) (0.006) 7 0.007 0.006

5 (0.012) (0.007) (0.009) 8 0.022 0.033

8 (0.016) 0.066 (0.013) 9 0.020 0.025

9 0.003 0.005 0.004 12 0.007 (0.001)

10 0.016 0.019 0.012 13 (0.023) (0.027)

11 (0.008) (0.011) (0.008) 14 (0.031) (0.034)

12 (0.014) (0.012) (0.012) 15 (0.008) (0.007)

15 (0.034) (0.034) (0.031) 16 0.007 0.012

16 (0.005) (0.008) (0.004) 19 0.013 0.014



18 (0.012) (0.015) (0.012) 20 (0.012) (0.014)

19 (0.013) (0.007) 0.080 21 (0.013) (0.016)

22 (0.011) (0.008) (0.094) 22 (0.031) (0.031)

23 (0.011) (0.006) (0.010) 23 (0.004) (0.001)

24 (0.026) (0.023) (0.029) 26 0.026 0.031

25 0.027 0.022 0.025 27 0.003 0.005

26 (0.014) (0.012) (0.012) 28 (0.011) (0.011)

29 (0.056) (0.055) (0.052) 29 0.021 0.017

30 0.052 0.050 0.045 30 0.032 0.037

31 0.011 0.014 0.010

Return -0.937% -0.822% -0.833% Return 0.028% 0.069%

Variance 0.032% 0.098% 0.112% Variance 0.031% 0.039%

STDEV 1.799% 3.126% 3.342% STDEV 1.756% 1.971%

Alpha (a) -0.7218% -0.6244% Alpha (a) -0.0378% -0.0038%

Beta (b) 0.25873042 0.23718876 Beta (b) 1.17564552 1.28673473

Variance ie 0.00030184 0.00095916 Variance ie -0.0001179 -0.0001221

SBI Annual 8.84% SBI Annual 10.00%

SBI Daily 0.025% SBI Daily 0.028%

Sharpe Ratio -0.53484 -0.27079 Sharpe Ratio 0.00035 0.02074

Treynor Ratio -0.03718 -0.03569 Treynor Ratio 0.00001 0.00032



LAMPIRAN-1

INDEKS LQ45, JII, IHSG
Periode Jan-Dec 2005

Oct-05 Nov-05

IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45

1,039.23 3 237.323 185.231 1,083.41 1 227.930

1,035.89 4 242.084 190.036 1,101.17 9 224.853

1,051.59 5 241.891 190.236 1,104.06 10 222.789

1,059.38 6 238.138 187.286 1,096.38 11 219.163

1,080.45 7 236.663 186.770 1,094.65 14 216.715

1,098.46 10 238.022 187.447 1,102.78 15 218.092

1,105.66 11 237.974 188.118 1,105.63 16 219.278

1,085.74 12 237.117 188.081 1,102.98 17 220.851

1,058.63 13 234.203 186.100 1,090.54 18 225.942

1,050.91 14 235.675 187.824 1,096.70 21 227.793

1,056.73 18 235.643 188.660 1,095.87 22 229.001

1,066.59 19 230.409 184.077 1,075.91 23 227.663

1,055.59 20 229.975 183.506 1,075.40 24 232.065

1,044.06 21 230.385 183.635 1,075.96 25 231.210

1,016.76 24 229.725 182.469 1,073.08 28 232.987

1,012.85 25 227.173 180.133 1,062.17 29 233.509

1,034.59 26 227.288 181.214 1,062.18 30 237.334

1,037.63 27 227.660 181.538 1,063.70

1,027.89 28 226.265 180.721 1,058.26

1,048.30 31 227.828 181.422 1,066.22

1,079.28

LAMPIRAN-3

RETURN
Periode Jan-Dec 2005

Oct-05 Nov-05

IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG Tgl LQ 45

- 3 - - - 1 -

(0.003) 4 0.020 0.026 0.016 9 (0.013)

0.015 5 (0.001) 0.001 0.003 10 (0.009)

0.007 6 (0.016) (0.016) (0.007) 11 (0.016)

0.020 7 (0.006) (0.003) (0.002) 14 (0.011)

0.017 10 0.006 0.004 0.007 15 0.006

0.007 11 (0.000) 0.004 0.003 16 0.005

(0.018) 12 (0.004) (0.002) 17 0.007

(0.025) 13 (0.012) (0.011) (0.011) 18 0.023

(0.007) 14 0.006 0.009 0.006 21 0.008

0.006 18 (0.000) 0.004 (0.001) 22 0.005

0.009 19 (0.022) (0.024) (0.018) 23 (0.006)



(0.010) 20 (0.002) (0.003) (0.000) 24 0.019

(0.011) 21 0.002 0.001 0.001 25 (0.004)

(0.026) 24 (0.003) (0.006) (0.003) 28 0.008

(0.004) 25 (0.011) (0.013) (0.010) 29 0.002

0.021 26 0.001 0.006 0.000 30 0.016

0.003 27 0.002 0.002 0.001

(0.009) 28 (0.006) (0.005) (0.005)

0.020 31 0.007 0.004 0.008

0.030

0.056% Return -0.211% -0.110% -0.081% Return 0.259%

0.022% Variance 0.009% 0.012% 0.006% Variance 0.014%

1.491% STDEV 0.929% 1.092% 0.771% STDEV 1.169%

Alpha (a) -0.1155% -0.0160% Alpha (a) 0.0445%

Beta (b) 1.1691631 1.2928173 Beta (b) 1.14093974

Variance ie -3.169E-05 -2.515E-05 Variance ie -4.125E-05

10.00% SBI Annual 11.00% SBI Annual 12.25%

0.028% SBI Daily 0.031% SBI Daily 0.034%

Sharpe Ratio -0.25948 -0.12851 Sharpe Ratio 0.19276

Treynor Ratio -0.00206 -0.00109 Treynor Ratio 0.00198



Dec-05

JII IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG

182.174 1,064.95 1 237.243 188.322 1096.37

179.65 1,052.82 2 243.135 193.302 1119.42

178.902 1,043.70 5 243.167 193.929 1120.58

175.741 1,028.98 6 243.905 193.726 1123.44

173.654 1,017.73 7 250.617 198.372 1151.37

174.950 1,022.08 8 252.414 198.902 1158.32

175.328 1,025.83 9 252.832 200.446 1160.07

175.880 1,033.28 12 256.636 203.572 1175.01

179.918 1,054.99 13 258.608 204.136 1182.03

181.604 1,062.46 14 256.641 202.943 1173.72

182.683 1,066.29 15 252.256 198.990 1155.96

181.224 1,061.08 16 248.804 195.292 1143.43

184.729 1,078.18 19 254.092 200.710 1162.33

183.717 1,074.40 20 254.781 201.156 1163.03

184.717 1,081.06 21 253.994 200.938 1160.56

185.612 1,082.28 22 255.287 200.959 1164.02

188.836 1,096.64 23 254.192 200.195 1158.34

27 254.840 200.797 1161.71

28 255.237 200.646 1164.14

29 254.348 199.749 1162.64

Dec-05

JII IHSG Tgl LQ 45 JII IHSG

- - 1 - - -

(0.014) (0.011) 2 0.025 0.026 0.021

(0.004) (0.009) 5 0.000 0.003 0.001

(0.018) (0.014) 6 0.003 (0.001) 0.003

(0.012) (0.011) 7 0.028 0.024 0.025

0.007 0.004 8 0.007 0.003 0.006

0.002 0.004 9 0.002 0.008 0.002

0.003 0.007 12 0.015 0.016 0.013

0.023 0.021 13 0.008 0.003 0.006

0.009 0.007 14 (0.008) (0.006) (0.007)

0.006 0.004 15 (0.017) (0.019) (0.015)

(0.008) (0.005) 16 (0.014) (0.019) (0.011)



0.019 0.016 19 0.021 0.028 0.017

(0.005) (0.004) 20 0.003 0.002 0.001

0.005 0.006 21 (0.003) (0.001) (0.002)

0.005 0.001 22 0.005 0.000 0.003

0.017 0.013 23 (0.004) (0.004) (0.005)

27 0.003 0.003 0.003

28 0.002 (0.001) 0.002

29 (0.003) (0.004) (0.001)

0.231% 0.188% Return 0.374% 0.318% 0.314%

0.014% 0.010% Variance 0.014% 0.017% 0.010%

1.189% 1.022% STDEV 1.185% 1.289% 1.011%

0.0180% Alpha (a) 0.0073% -0.0637%

1.13302999 Beta (b) 1.16622308 1.21601667

-3.415E-05 Variance ie -5.058E-05 -4.158E-05

12.25% SBI Annual 0.13%

0.034% SBI Daily 0.000%

0.16597 Sharpe Ratio 0.31499 0.24670

0.00174 Treynor Ratio 0.00320 0.00262
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