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Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang baik 

tentang pengelolaan risiko investasi bagi investor pasar modal dan pasar keuangan 

secara keseluruhan. Salah satu bentuk strategi pengelolaan risiko investasi adalah 

strategi diversifikasi yaitu melakukan perluasan investasi dalam berbagai macam 

aset yang kemudian disebut sebagai portofolio dengan harapan terjadi penyebaran 

risiko sehingga menekan risiko investasi secara keseluruhan. Tingkat risiko 

minimum dapat dicapai dengan membentuk portofolio yang efisien. 

Permasalahan bagaimana cara investor melakukan diversifikasi untuk 

meningkatkan pengembalian portofolionya merupakan isu pokok dalam wacana 

teori portofolio. Teori Portofolio Markowitz (Modern Portfolio Theory) 

menjelaskan mengenai hubungan antara risiko portofolio, tingkat pengembalian 

investasi (return) dan korelasi antar saham pembentuk portofolio efisien. Namun 

pada kenyataannya kombinasi sekuritas yang efisien sulit dilakukan mengingat 

begitu banyaknya pilihan komposisi portofolio dapat dibentuk. Kinerja portofolio 

dipengaruhi oleh seberapa besar kontribusi dari masing-masing unit saham terhadap 

akumulasi risiko dan pengembalian (return) portofolio. Kontribusi masing-masing 

unit saham tersebut dipengaruhi oleh koefisien korelasi antar unit saham. Dengan 

meningkatnya jumlah kombinasi saham yang berkorelasi negatif atau rendah maka 

risiko pasar portofolio akan semakin berkurang. Tujuan akhirnya adalah 

mengurangi risiko investasi dengan membentuk portofolio yang berkorelasi paling 

rendah (negatif). Untuk menyaring saham yang berkorelasi rendah dapat dilakukan 

dengan menggabungkan saham-saham beta negatif dengan saham beta positif. 

Pergerakan harga saham dengan beta negatif akan cenderung berlawanan dengan 

pergerakan harga pasar pada umumnya sedangkan saham beta positif akan 

cenderung searah dengan pergerakan pasar sehingga jika dipadukan dalam satu 

portofolio kemungkinan besar kedua kelompok saham tersebut berkorelasi rendah 

atau negatif. Dengan demikian metode pembentukan portofolio saham yang 

optimum dapat dicapai dengan menggabungkan kelompok saham beta positif dan 

kelompok saham beta negatif. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji model strategi pemilihan dan 

pembentukan portofolio investasi saham yang dapat mengurangi kerumitan 

pemilihan portofolio saham yang berkorelasi negatif. Kumpulan saham yang 

berkorelasi negatif dalam portofolio diharapkan akan mengurangi risiko portofolio. 

Penelitian ini menggunakan strategi pembentukan portofolio pasif dengan tidak 

mengubah komposisi portofolio selama periode investasi. Adapun komponen biaya 

transaksi dan inflasi tidak diperhitungkan dalam pengukuran kinerja portofolio. 

Desain penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan metode deskriptif 

pendekatan sensus (pooling) harga penutupan saham dengan kriteria tertentu pada 

saham-saham yang tercatat di BEJ guna pembentukan portofolio saham. Kriteria 



pemilihan saham didasarkan kepada teknik pengelompokan beta saham ke dalam 

dua kelompok yaitu kelompok saham beta positif dan kelompok saham beta negatif 

yang selanjutnya disebut Model Pengelompokan Beta Positif dan Negatif (BPnN). 

Masing-masing kelompok ditetapkan lima saham yang dianggap layak berdasarkan 

kriteria kinerja Jensen‟s Alpha, excess return to beta dan Return to Risk Ratio yang 

paling baik. Selanjutnya kedua kelompok saham pilihan digabungkan menjadi satu 

kelompok portofolio saham. Dengan menggunakan Software Portfolio 1.0 dapat 

diketahui bobot masing-masing saham yang paling efisien dalam portofolio pada 

tingkat risiko portofolio pembanding. Penelitian ini juga menguji satu portofolio 

pembanding yang menggunakan model indeks tunggal (single index/SCFOPS). 

Dideskripsikan juga faktor yang mempengaruhi karakteristik populasi saham-saham 

yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Karakteristik populasi yang dimaksud adalah 

beta dan alpha saham, expected return dan risk (ragam) saham serta nilai koefisien 

determinan (R-square).  

Penelitian ini dibagi dalam dua periode penelitian yaitu periode 

pembentukan portofolio dan periode pengujian portofolio. Adapun untuk periode 

pembentukan portofolio digunakan data penutupan harian periode 2 Januari hingga 

9 Juli 2004. Untuk pengujian digunakan data harga penutupan harian saham yang 

termasuk dalam portofolio periode 1 Mei 2002 hingga 30 Desember 2003. Sebagai 

benchmark tingkat risiko adalah simpangan baku dari pengembalian harian NAB 

Reksa Dana Saham Schroeder Dana Prestasi Plus periode yang sama dengan 

periode pembentukan portofolio maupun periode pengujian. Adapun penetapan 

standar risk free rate untuk periode pembentukan dan pengujian portofolio adalah 

tingkat suku bunga SBI satu dan tiga bulan tergantung pada jangka waktu holding 

period. 

Adapun jumlah korelasi negatif portofolio BPnN dan SCFOPS 

menunjukkan perbedaan yang tipis. Walaupun jumlah korelasi negatif tidak berbeda 

nyata namun model pengelompokan beta saham positif dan negatif (BPnN) dalam 

penelitian ini mampu menyaring kombinasi portofolio dengan nilai koefisien 

korelasi negatif yang lebih tinggi dibanding Model Simple Criteria for Optimal 

Portfolio Selection (SCFOPS). Kemampuan menyaring kombinasi portofolio 

dengan nilai koefisien korelasi negatif yang tinggi seperti pada model BPnN 

bermanfaat untuk tipe investor penghindar risiko (risk averse). Namun demikian 

derajat kesahihan dari hasil tersebut perlu diuji lebih lanjut. 

Pengujian kinerja harian dengan menggunakan hasil Uji Cochran untuk 

masing-masing parameter kinerja menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja 

yang nyata diantara kelima portofolio yang dibentuk terhadap kinerja LQ45 pada 

taraf nyata   = 5%. Hasil Uji  Kruskal-Wallis juga menunjukkan kesimpulan yang 

tidak berbeda dengan Uji Cochran yaitu tidak terdapat perbedaan yang nyata 

diantara kinerja portofolio yang dibentuk baik dengan model BPnN maupun model 

SCFOPS pada taraf nyata  =5%. 

Kesimpulan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja diantara kelima 

portofolio yang dibentuk dapat dijelaskan oleh koefisien determinan (R-sq) dari 

kedua model portofolio tersebut mempunyai nilai yang sangat rendah. Nilai 

koefisien determinan menunjukkan bahwa variasi dari pengembalian portofolio 



yang dibentuk hanya 6,04% - 8,97% yang dapat dijelaskan oleh pengembalian pasar 

selebihnya dijelaskan oleh variasi-variasi lain diluar pengaruh pasar. Rendahnya 

hubungan antara pengembalian portofolo dan pengembalian pasar disebabkan oleh 

karakteristik sebagian besar saham yang tersaring oleh kedua model pembentukan 

portofolio memiliki koefisien determinan yang juga rendah.  

Baik model pengelompokan beta saham positif dan negatif (BPnN) maupun 

model indeks tunggal (SCFOPS) ternyata hanya dapat menyaring saham-saham 

yang derajat hubungan dengan pasar yang  rendah. Hal ini disebabkan oleh teori 

kedua model tersebut berpijak pada Teori Portofolio Markowitz yang memiliki 

asumsi yaitu investor adalah penghindar risiko (risk averse) sementara di lain pihak 

saham-saham yang berisiko tinggi dan sekaligus memiliki pengembalian tinggi 

adalah saham-saham yang derajat hubungan dengan pasarnya tinggi. Akhirnya 

dapat diambil intisari utama dari penelitian ini bahwa model Pengelompokan beta 

Saham Positif dan Negatif (BPnN) maupun model Single Index (SCFOPS) dapat 

menimbulkan bias yang besar akibat rendahnya derajat keeratan hubungan dari 

model yang dibentuk terhadap variasi di pasar modal yang derajat liquiditasnya 

rendah. 

Bagi pelaku pasar modal khususnya manajer investasi reksa dana yang 

membentuk portofolionya dari sekuritas pada pasar modal yang baru tumbuh seperti 

Bursa Efek Jakarta perlu memperhitungkan aspek  keeratan hubungan antara model 

portofolio sekuritas yang dibentuk dengan pasar modal yang dicerminkan oleh 

koefisien determinan (R-sq). Semakin lemah hubungan keeratan antara model 

portofolo yang dibentuk dengan pasar modal maka semakin besar bias antara 

pengembalian yang diharapkan dan pengembalian aktual. Dengan kata lain 

penggunaan Metode Portofolio Markowitz (Modern Portfolio Theory/MPT) tanpa 

melakukan seleksi atas fundamental saham dalam membentuk portofolio cenderung 

menimbulkan bias yang besar antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktualnya. 
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