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 Portofolio : gabungan 2 atau lebih 
surat berharga 

 Markowitz : efisien apabila resiko 
tinggi return tertentu, risiko rendah 
return tertentu 

 John Dickinson : 

1. Placement Analysis 

2. Portofolio Construction 

3. Portofolio Selection 



• rata-rata tertimbang dari return-return realisasian 
masing-masing sekuritas tunggal di dalam 
portofolio tersebut 

 

 

• Notasi : 

 Rp  = Return Realisasi Portofolio 

 Wi = porsi dari sekuritas i terhadap seluruh 
sekuritas di portofolio 

 Ri = return realisasian dari sekuritas ke-i 

 N = jumlah dari sekuritas tunggal 

 

 

 



• rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasian 
masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio 

 

 

 

• Notasi : 

 E(Rp) : Return ekspetasian dari portofolio 

 Wi  : Porsi dari sekuritas i terhadap seluruh 
sekuritas di portofolio 

 E(Ri)  : return ekspektasian dari sekuritas 
ke-i 

 N  : Jumlah dari sekuritas tunggal 

 



• Suatu portofolio terdiri dari 3 macam 

sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu 

masing maing 1/3 bagian. Return-return yang 

diekspektasi dimasa mendatang untuk 

masing-masing sekurias adalah untuk 

sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas 

kedua sebesar 18% dan sekuritas ketiga 

sebesar 21%. Besarnya return ekspektasian 

portofolio adalah sebesar 

 

 



• Dikenalkan oleh Herry M. Markowitz 

“secara umum risiko mungkin dapat dikurangai 
dengan menggabungkan beberapa sekuritas 
tunggal kedalam bentuk portofolio” 

1. Portofolio dengan dua aktiva 

suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu 
sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A didalam 
portofolio adalah sebesar a dan B sebesar b.  

Return portofolio ekspektasian 

 



• Pengukur risiko adalah standar deviasi. Risiko 

yang diukur dengan ukuran ini mengukur 

risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item 

menyimpang dari rata-rata nya 

 



  Kovarian : pengukur yang menunjukan arah 

pergerakan dua variabel. Nilai kovarian yang 

positif menunjukan nilai-nilai dari dua variabel 

bergerak ke arah yang sama. 

 

 



Kovarians (covariance) ukuran statistik yang 

menunjukkan sejauhmana 2 variabel 

mempunyai kecenderungan untuk bergerak 

secara bersama-sama 

Kovarian menggunakan data historis



Cov(RA,RB) = σRA,RB = 

 

 

 

 

Keterangan : 

Cov(RA,RB) = kovarian return antara saham A dan saham B 

Rai   = return masa depan saham A kondisi ke-i 

RBi  = return masa depan saham B kondisi ke-i 

E(RA)  = return ekspektasian saham A 

E(RB)  = return ekspektasian saham B 

n   = jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar ( 
 minimal 30 observasi ) dan untuk sampel kecil digunakan 
 ( n-1 ) 



• Manajer portofolio akan memodifikasi nilai 
input jika analisis yang mereka lakukan 
menunjukan bahwa kinerja saham tertentu di 
masa depan berbeda dengan kinerja di masa 
lalu 

• Pengembalian historis = (harga awal periode – 
harga akhir periode + deviden kas ) / harga 
awal periode 

Menggunakan Data Historis Untuk 
Memperkirakan Input



• Harga awal periode  $ 46.000 

• Harga akhir periode  $ 53.875 

• Deviden kas dibayar  $   0.25 

 

Pengembalian historis 

= (53.875 – 46.000 + 0.25) / 46.000 

= 0,17663 

=17,663 % 

Contoh Kasus 



Koefisien Korelasi 

Menunjukkan besarnya hubungan pergerakan 

antara dua variabel relatif terhadap masing 

masing deviasi variabel-variabelnya. 



Rumus koefisien korelasi : 

 

 

Nilai dari koefisien korelasi berkisar +1 sampai -1 

a. Nilai koefisien korelasi +1 menunjukkan 
korelasi positif 

b. Nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan tidak 
ada korelasi 

c. Nilai koefisien korelasi -1 menunjukkan 
korelasi negatif sempurna 



Nilai risiko portofolio dihubungkan dengan 

korelasi antar aktiva : 

a. Risiko portofolio tetap, jika korelasi antar 
aktiva bernilai +1 

b. Risiko portofolio berkurang, jika korelasi 
antar aktiva bernilai 0 

c. Risiko portofolio nol, jika korelasi antar aktiva 
bernilai -1 



  Risiko yang dapat di-diversifikasi : bagian 
dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan 
dengan membentuk portofolio yang well-
diversified. 

  Risiko yang tidak dapat di-diversifikasikan : 
bagian dari risiko sekuritas yang tidak dapat 
dihilangkan dengan membentuk portofolio.  

  

  

 

Risiko Total = risiko dapat di-

diversifikasi + risiko tak dapat 

diversifikasi 
 



Diversifikasi Dengan 

Banyak Aktiva 

Diversifikasi Secara random 

Diversifikasi Secara 

Markowits 


