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Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menyajikan pengetahuan tentang teori portofolio dalam 

penggunaan asset-aset sekuritas financial dan bagaimana pengelolaan terhadap asset financial tersebut 

melalui portofolio. Mata kuliah ini juga memberikan wawasan dan pemahaman bagaiamana proses 

investasi terjadi serta bagaimana mempertimbangkan proses investasi asset financial yang dilakukan 

oleh investor. Pemahaman akan pembentukan portofolio dan analisis terhadap investasi diharapkan 

mampu menstimulasi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bidang teori 

portofolio dan analisis investasi. 

Tujuan  

Mata Kuliah ini didisain untuk menyediakan pemahaman akan bidang investasi dan menstimulasi minat 

dibidang ini. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan untuk: 

1. Memahami set kesempatan investasi 

2. Membuat keputusan investasi yang bagus 

3. Mengenali dimana masalah investasi bisa timbul dan kontroversi yang timbul serta mengetahui 

bagaimana menyelesaikan masalah investasi tersebut. 

Materi 

Materi utama yang dibahas dalam matakuliah ini adalah; 

1. Latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami analisis sekuritas dan manajemen portofolio. 

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang akan mengantarkan pada keseluruhan 

pemahaman akan mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Pada bagian ini berusaha 

akan dijelaskan overview terkait tentang apakah investasi itu. Bagian ini juga menjelaskan 

beragam sekuritas yang tersedia ketika dilakukan investasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pasar dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan dan mekanisme perdagangan 

sekuritas tersebut. 

2. Analisis return dan risiko dan menganalisis dasar teori portofolio dan teori pasar modal.Bagian 

ini memperkenalkan kepada mahasiswa dua aspek fundamental dari investasi, yaitu return dan 

risiko. Termasuk didalamnya risiko dan return ekspektasian baik untuk sekuritas individual dan 

portofolio. Penekanan pada bagian ini adlah esensi dari teori portofolio Markowitz. Pembahasan 

pada bagian ini juga membahas beta, risiko sistematik dan nonsistematik dan CAPM. 



3. Dasar evaluasi dan fundamental analisis sekuritas dan menyajikan bagaimana alat dan teknik 

untuk menganalisis saham dan obligasi. Bagian ini menganalisis, mengevaluasi dan manajemen 

dari obligasi serta saham biasa. Bagian ini juga akan membahas Hipotesis Pasar Efisien. 

4. Analisis Fundamental sebagai jantung dari analisis sekuritas. Bagian ini membahas mengenai 

saham biasa. Bagian ini memperkenalkan analisis fundamental dana analisis teknikal. 

5. Sekuritas yang tersedia bagi investor sebagai sarana investasi, serta sekuritas turunannya 

(derivative) 

6. Teori portofolio dan teori Pasar Modal dengan memberikan penekanan pada konsep pemilihan 

portofolio . pemisahan teorema dan risiko sistematik serta risiko nonsistematik. 

 

RENCANA PERKULIAHAN 

sesi Topik Referensi 

1 Konsumsi Investasi dan Peranan Pasar Modal 
1. Konsumsi 
2. Investasi 
3. Tipe-tipe investasi  keuangan 

Investasi langsung 
Investasi tidak langsung 

4. Peranan Pasar Modal 
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2 Pasar Modal 
1. IPO 
2. Pasar Modal sekunder 

Pasar Bursa Saham 
Rekening Kas dan Rekening Margin 
Bentuk Order 
OTC market 
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3 Saham 
1. Saham Preferen 

Karakteristik saham preferen 
Jenis saham preferen 

2. Saham Biasa 
Karakteristik saham biasa 

3. Saham Treasuri 
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4 Nilai Saham 
1. Nilai buku dan nilai lain yg berhubungan 

Nilai nominal 
Agio saham 
Nilai modal disetor 
Laba ditahan 
Nilai buku 

2. Nilai Pasar 
3. Nilai Instrinsik 

Analisis fundamental 
Pendekatan nilai sekarang 
Pembayaran deviden tidak teratur 
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Dividen konstan tidak bertumbuh 
Pertumbuhan dividen yang konstan 
Harga jual akhir 
Pendekatan Price-Earnings Ratio 

5 Return dan Risiko Aktiva Tunggal 
1. Pengukuran return realisasi 

Return total 
Return relatif 
Return kumulatif 
Return disesuaikan 
Rata-rata geometrik dan rata-rata aritmetik 

2. Return ekspektasi 
Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan 
Berdasarkan nilai return historin 
Berdasarkan model return ekspektasi 

3. Risiko 
Risiko berdasarkan probabilitas 
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6 Return dan Risiko Portofolio 
1. Return Portofolio 
2. Risiko portofolio 
3. Risiko total 
4. Diversifikasi 
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7 UJIAN TENGAH SEMESTER  

8 Pemilihan Portofolio 
1. Menentukan portofolio efisien 

 Korelasi positif sempurna 

 Tidak ada korelasi antar sekuirtas 

 Korelasi negatif sempurna 
2. Portofolio berdasarkan preferensi investor 
3. Portofolio optimal berdasarkan model markowits 
4. Portofolio optimal berdasarkan model Indeks tunggal 
5. Portofolio optimal berdasarkan adanya simpanan dan 

pinjaman bebas risiko 
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9 dan 
10 

Model Indeks Tunggal 
1. Model indeks tunggal dan komponen returnya 
2. Asumsi-asumsi 
3. Barian return sekuritas model indeks tunggal 
4. Kovarian return sekuritas model indeks tunggal 
5. Kovarian return antar sekuritas model indeks tunggal 
6. Parameter-parameter input untuk model indeks tunggal 
7. Analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal 
Return ekspektasi portofolio 
Risiko portofolio 
8.  Model pasar 
9. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal 
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11 Beta JH bab 10 



1. Pengertian beta 
2. Mengestimasi beta 
3. Beta pasar 

Beta akuntnasi 
Beta fundamental 
Beta pasar dan beta fundamental 
Beta portofolio 

12 CAPM 
Asumsi 
Ekuilibrium pasar modal 
Portofolio pasar 
Garis pasar modal 
Garis pasar sekuritas 
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13 Efisiensi Pasar 
Bentuk-bentuk efisiensi pasar 

 Efisiensi pasar secara informasi 

 Efisiensi pasar secara keputusan 
Definisi efisiensi pasar 

 Definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrisnsik sekuritas 

 Definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga 

 Definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi 

 Definisi efisiensi pasar berdasarkan pada proses dinamik 
Alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien 
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14 UJIAN AKHIR SEMESTER  
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