
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Sebagai seorang investor yang memiliki portofolio hingga triliunan rupiah, 

faktor pencapaian return  terhadap benchmark, dalam hal ini adalah Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), mutlak menjadi prioritas. Hal ini pula yang mendasari 

kenaikan Asset Under Management (AUM) yang dimiliki oleh setiap Manajer 

Investasi. Investor akan cenderung melirik manajer investasi yang mampu 

menghasilkan return  di atas IHSG sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1  Return  IHSG per 31 Desember 2017  

 
Sumber : www.idx.co.id, 31 Desember 2017 

Konsistensi setiap manajer investasi dalam mengelola portofolio menjadi 

dasar pertimbangan investasi. Konsistensi ini biasa dilihat oleh investor dalam 

jangka waktu 5 tahun, dikarenakan investasi saham cenderung merupakan long 

term investment. Manajer investasi yang mampu menghasilkan return  di atas 

benchmark dan konsisten dalam kinerjanya akan memiliki basis investor dan 

Asset Under Management (AUM) yang tinggi. 

Gambar 1 menggambarkan 7 reksadana saham yang dikelola oleh Manajer 

Investasi dengan return  konsisten dan mampu mengalahkan IHSG (dari total 827 

reksadana per 31 Desember 2017) selama kurun waktu 5 tahun. Bila dicermati 

lebih lanjut, 4 dari 7 reksadana merupakan reksadana berbasis indeks, yaitu 

Priemer ETF IDX30 dan Premier ETF LQ-45 milik PT Indo Premier Investment 

Management,  CIMB-Principal Index IDX30 milik PT CIMB Principal Asset 

Management dan Kresna Indeks 45 milik PT Kresna Asset Management. Hal ini 

mengindikasikan bahwa reksadana indeks mampu memberikan return yang 

konsisten dibandingkan rata-rata reksadana aktif yang dikelola oleh manajer 

investasi. 

Terlepas dari hal di atas, instrumen reksadana memiliki kekurangan yakni 

masih dikenakannya management fee, adanya holding period dalam kepemilikan 

instrumen reksadana, terdapat subscription fee, redemption fee dan minimum 

pembelian reksadana, bahkan menurut Kurniawan et al. (2016) faktor market 

timing juga mempengaruhi kinerja dari instrumen reksadana. Hal ini 

menyebabkan investor yang membeli instrumen reksadana akan terkena multiple 

fees, baik dari broker maupun dari internal manajer investasinya. 

Return IHSG

1 Bulan 6.78%

3 Bulan 7.71%

6 Bulan 9.02%

1 Tahun 19.99%

3 Tahun 21.59%

5 Tahun 47.23%
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Gambar 1  Produk reksadana yang memiliki return  investasi di atas IHSG per 31 

Desember 2017. Rata-rata bunga majemuk (CAGR) selama 5 tahun. Data 

diolah dari Bloomberg. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, investor dapat memilih opsi membeli 

saham secara langsung (direct), kemudian menyusun suatu portofolio optimal. 

Konsep portofolio optimal merupakan konsep yang diperkenalkan oleh 

Markowitz sejak tahun 1952. Investor dapat memilih membentuk portofolio 

dengan risiko terendah tetapi menghasilkan return tertentu atau membentuk 

portofolio dengan return yang tinggi tetapi harus menerima tingkat risiko tersebut. 

Oleh karena itu pertimbangan tingkat risiko dan return yang dipilih akan 

menentukan susunan suatu portofolio. 

Penelitian terkait portofolio optimal yang disampaikan oleh Markowitz 

(1952) dimulai dari penelitian mengenai hubungan risk dan return, kemudian 

penelitian ini berlanjut pada Capital Asset Pricing Model (CAPM)  (Fama dan 

French 1993, 2004; Jensen 1967; Lintner 1965; Sharpe 1964).  

Penelitian mengenai CAPM disampaikan oleh Sharpe (1964), Lintner 

(1965) dan Mossin (1966), lalu disempurnakan oleh Jensen (1967) dengan 

menambahkan adanya intersep (alpha) pada CAPM, yang kemudian dalam 

penelitan ini model tersebut secara umum disebut sebagai model CAPM. 

CAPM merupakan suatu persamaan linear yang menjelaskan hubungan 

antara risk dan return , dimana penggunaan CAPM oleh CFO di Amerika Serikat 

berada di angka 73.5% (Lam 2005). Tentulah hal ini positif mengingat 

penerimaan CAPM oleh sebagian besar pengambil kebijakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Afeef (2017) menyatakan bahwa 

CAPM dapat digunakan untuk memodelkan return  di pasar saham Amerika 

Serikat dari tahun 2009-2016 di mana 20% perubahan expected return  

dipengaruhi oleh beta dan market return  dan 80% lainnya disebabkan oleh faktor 

lain. Peneliti lain seperti Zeeshan (2016) menyatakan bahwa model CAPM dapat 
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digunakan untuk memodelkan saham di Karachi Stock Exchange dan Singh et al. 

(2016) menyatakan bahwa model CAPM juga mampu digunakan untuk 

memodelkan saham di Pasar Saham India. Adapun Poornima dan Swathiga 

(2017) menyatakan bahwa hubungan risk dan return  dapat dimodelkan dengan 

CAPM dengan hasil penelitian bahwa industri otomotif memiliki return  positif 

dengan risiko rendah dan industri IT memiliki return  negatif dengan risiko tinggi. 

Secara kontradiktif,  Fama dan French (2004) menemukan kelemahan 

dalam model CAPM antara lain: 1) CAPM gagal menjelaskan untuk nilai beta-

beta tinggi maupun nilai beta-beta rendah, 2) CAPM masih menyederhanakan 

asumsi seperti hanya menganggap bahwa perubahan harga individual saham 

tergantung pada sensitivitas return  saham-saham dalam seluruh pasar terhadap 

risk free-nya, dan 3) CAPM tidak mampu diaplikasikan dalam pengambilan 

keputusan investasi karena masih terdapatnya galat yang belum mampu dijelaskan 

oleh model dengan masih terdapatnya perbedaan antara abnormal return /excess 

return /Jensen’s Alpha hasil estimasi model dengan hasil sesungguhnya. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, beberapa peneliti mencoba 

mengembangkan model CAPM dengan memecah beta market menjadi downside 

beta dan upside beta yang disebut sebagai Dual-Beta CAPM (Chong et al. 2011). 

Upside beta digunakan untuk menangkap kondisi bull-market, sedangkan 

downside beta menangkap kondisi bear-market. Pengembangan model tersebut 

ternyata mampu menjelaskan return  pasar dengan lebih baik, sebagaimana 

penelitian yang disampaikan oleh Rashid dan Hamid (2015). Adapun penelitian 

oleh Tahir et al. (2013) dan Lee et al. (2008) secara khusus menyatakan downside 

beta lebih baik dari CAPM, bahkan Lee et al. (2008) menyatakan downside beta 

tidak mampu menjelaskan return  dalam kaitannya dengan faktor momentum dan 

faktor value.  

Selain pengembangan dual-beta tersebut, Fama dan French (1993, 2004) 

memberikan alternatif dalam perbaikan model CAPM dengan menambahkan 

faktor value dan size, karena value dan size berkorelasi terhadap return  individual 

saham (Fama dan French 1993). Perbaikan tersebut kemudian disebut dengan 

Fama French 3 Factors Model (FF3FM). Value merupakan suatu ukuran yang 

didefinisikan sebagai Book to Equity (BE) dibandingkan dengan Market to Equity 

(ME) atau disingkat BE/ME, sedangkan size didefinisikan sebagai ukuran saham 

kaitannya dengan market capitalization (Fama dan French 1993). Model yang 

dikembangkan oleh Fama dan French (1993, 2004) juga didukung oleh beberapa 

penelitan yang telah dilakukan oleh Al-zubi dan Salameh (2009), Blanco (2012), 

Dah et al. (2015), Kilsgård dan Wittorf (2010) serta Aldaarmi (2015) yang 

menyatakan bahwa model FF3FM mampu lebih baik menjelaskan harga saham 

dibandingkan model CAPM. 

Konsep dual beta dan FF3FM dapat dipadukan untuk membentuk suatu 

model baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai Dual Beta FF3FM. Dalam 

pembentukan Dual Beta FF3FM dapat disusun dengan konstanta seperti penelitian 

yang disampaikan oleh Teh dan Lau (2017) ataupun tanpa konstanta seperti yang 

disampaikan oleh Rashid dan Hamid (2015). 

Pembentukan portofolio saham akan mengikuti strategi investasi pasif 

dengan tujuan untuk meminimalisasi biaya (Sharpe 1991). Adapun terkait 

portofolio yang disusun menggunakan strategi pasif secara historis menghasilkan 

return 1.1% p.a yang lebih tinggi dibandingkan return portofolio yang dikelola 
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aktif oleh manajer investasi di pasar saham Swiss seperti disampaikan oleh 

Ammann dan Steiner (2009). Salah satu srategi pasif adalah melakukan investasi 

dengan menggunakan saham-saham pembentuk indeks, kemudian membentuk 

portofolio yang memiliki laju kinerja yang sama dengan indeks acuannya. Terkait 

indeks yang mampu melampaui kinerja IHSG selama lima tahun terakhir adalah 

indeks IDX30 dan LQ45. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas 

pembentukan portofolio saham optimal dengan menggunakan pendekatan model 

CAPM, FF3FM, Dual Beta FF3FM dengan konstanta dan Dual Beta FF3FM 

tanpa konstanta. Model pendekatan terbaik akan digunakan untuk pembentukan 

portofolio saham optimal. Komposisi dari portofolio saham tersebut mengikuti 

komposisi saham pembentuk indeks IDX30 dan LQ45, sedangkan kinerja 

portofolio saham akan dibandingkan dengan IHSG. Adapun agar laju pergerakan 

portofolio saham yang dibentuk mengikuti kinerja dari IHSG, nilai beta market 

portofolio akan dibuat sama dengan satu sesuai nilai beta market IHSG. 

 

Perumusan Masalah 

Sharpe (1991) menyatakan bahwa portofolio yang dikelola secara aktif akan 

memiliki return di bawah portofolio yang dikelola secara pasif. Hal ini 

dikarenakan secara biaya, portofolio yang dikelola secara aktif membutuhkan 

tambahan biaya seperti biaya trading, biaya analisis, insentif, tunjangan, dst, 

dimana semua biaya tersebut harus di bawah biaya yang dikeluarkan oleh 

portofolio dengan strategi investasi pasif yang secara praktek hal tersebut 

cenderung tidak mungkin terjadi. Bila return  portofolio yang dikelola secara aktif 

setelah dikurangi biaya di bawah return  indeks, maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat tambahan nilai dari proses yang dilakukan. Adapun Ammann dan 

Steiner (2009) menyatakan bahwa portofolio yang dikelola secara pasif 

menghasilkan return  rata-rata lebih tinggi 1.1% p.a dibandingkan portofolio yang 

dikelola secara aktif di Pasar Saham Swiss. 

 Fama dan French (1993) menyatakan bahwa model FF3FM mampu 

menjelaskan hubungan risk dan return  lebih baik daripada model CAPM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dah et al. (2015) menyatakan bahwa model 

FF3FM memberikan penjelasan lebih baik terhadap expected return  

dibandingkan CAPM yang dibuktikan dengan kenaikan nilai R
2
, dimana hal ini 

didukung oleh Aldaarmi (2015) yang menyatakan bahwa model FF3FM mampu 

menjelaskan return  lebih baik daripada model CAPM di Pasar Saham Arab Saudi.  

Pembahasan mengenai FF3FM menghasilkan beragam kesimpulan. 

Eraslan (2013) menyatakan bahwa faktor size tidak berpengaruh pada perusahaan 

yang memiliki market caps besar, tetapi berpengaruh pada market kapitalisasi 

medium dan kecil. Adapun faktor value terdapat pada perusahaan yang memiliki 

Book to Market ratio yang tinggi, sedangkan Rossi (2012) menyatakan bahwa 

faktor size dan beta memiliki pengaruh yang kuat bila disatukan dalam satu model 

dan mengkonfirmasi pengaruh faktor size, tetapi untuk value tidak ditemukan. 

Adapun terkait dengan dual-beta, Chong et al. (2011) menyatakan bahwa 

model dual-beta dapat digunakan untuk memodelkan expected return  sama 

baiknya dengan FF3FM, tetapi lebih baik daripada model CAPM. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang disampaikan oleh Vliet (2004) yang menyatakan 
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bahwa jika saham dikelompokkan dalam portofolio berdasarkan downside beta, 

maka hubungan risk dan return  akan meningkat, apalagi dalam kondisi resesi, 

hubungan risk dan return  akan sangat kuat. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menetapkan saham-saham yang masuk dalam portofolio 

saham optimal ? 

2. Bagaimana membentuk portofolio saham optimal ? 

3. Bagaimana cara mengukur kinerja portofolio saham tersebut ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis saham-saham yang masuk dalam portofolio saham optimal. 

2. Membentuk portofolio saham optimal. 

3. Mengevaluasi kinerja portofolio saham. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan pilihan saham-saham yang dapat diambil yang mampu 

memberikan konsistensi return  tehadap IHSG. 

2. Memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan untuk mendapatkan 

model portofolio optimal. 

3. Sebagai bahan untuk pemilihan model pendekatan terbaik di pasar saham 

Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mengarahkan pembahasan dalam pemecahan 

masalah dan membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Pembentukan portofolio menggunakan strategi investasi pasif, sehingga tidak 

ada faktor trading yang mempengaruhi kinerja portfolio. 

2. Saham-saham yang digunakan dalam pembentukan portofolio merupakan 

saham-saham yang masuk dalam indeks IDX30 dan LQ45. 

3. Portofolio dibentuk dengan mengklasifikan saham-saham ke dalam 6 kelas 

yaitu S/L, S/M, S/H, B/L, B/M dan B/H. 

4. Model pendekatan yang digunakan adalah CAPM, FF3FM, Dual Beta 

FF3FM dengan konstanta dan Dual Beta FF3FM tanpa konstanta 
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