
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 850-an, dilakukan eksploitasi tembaga di wilayah Falun di
Swedia yang dikelola oleh penduduk lokal. Dokumen tertulis pertama bertanggal
16 Juni 1288 yang menjelaskan tentang tambang tersebut di kemudian hari,
dikenal dengan Deed of Exchange. Pada masa itu, pengelolaan dan administrasi
tambang tak lagi dilakukan oleh penduduk lokal secara parsial, tetapi dikelola
dengan baik oleh sebuah badan yang lebih terorganisir. Perkembangan terus
berlanjut sampai muncul sebuah perusahaan dagang berskala nasional bernama
VOC (Vereinigte Ostindische Compagnie). VOC bisa sukses dalam penggalangan
modal mereka dengan cara menawarkan saham mereka kepada publik. Para
pemilik memutuskan untuk menjual saham mereka dengan nominal harga 3000
Guilders yang dapat diperjual-belikan. Sehingga, saham-saham itu pun kemudian
terjual dengan cepat. Di samping itu, VOC juga menerbitkan sertifikat obligasi
dengan jangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk
menutupi kebutuhan operasionalnya [1].

Suatu perusahaan atau seorang individu akan selalu berusaha mencari
investasi dengan keuntungan yang diperoleh maksimum dan tingkat resiko
tertentu. Mereka biasanya menghadapi adanya ketidakpastian, seperti
ketidakpastian tentang apakah perusahaan tempat mereka berinvestasi itu akan
bangkrut atau tidak, apakah dividen yang diterima itu akan naik atau turun, serta
ketidakpastian tentang harga, maka yang bisa dilakukan hanyalah memperkirakan
keuntungan yang diharapkan akan diterima. Keuntungan yang diharapkan semakin
tinggi ketika memilih bentuk investasi yang memiliki risiko besar. Dengan
demikian dalam mencari keuntungan maksimum mereka selalu dihadapkan dengan
suatu trade antara keuntungan yang diharapkan dengan risiko dalam memilih
kombinasi bentuk kekayaan. Dari pemikiran inilah Markowitz mulai
mengembangkan model yang dimana bisa mengoptimasi gabungan investasi agar
menjadi optimal [2].
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Gambar 1.1: Perhitungan Risiko [3]

Portofolio digunakan untuk mengalokasikan aset dengan memaksimalkan
premi risiko yang diharapkan. Dalam kerangka kerja risiko mean-variance
didefinisikan variasi kemungkinan dari expected portfolio returns. Kesadaran para
investor dalam berinvestasi untuk memperhatikan standar deviasi sebagai ukuran
risiko menyiaratkan bahwa investor memperhatikan peluang dari return positive
terhadap return negative. Dalam memilih efficient portfolio investor cenderung
menggunakan strategi yang tidak efisien untuk mengoptimalkan tingkat return
yang didapatkan sambil meminimalkan risiko. Dengan dasar pemikiran inilah
muncul teori portofolio, dengan harapan para investor untuk fokus pada ukuran
risiko yang menghitung juga ketidaknormalan dalam return distributions dari aset
finansial. Asal mulanya langkah-langkah menghitung nilai risiko seperti
semi-varian adalah untuk mengukur ekor negatif dari distribusi secara terpisah.
Kebanyakan aset finansial memiliki hubungan yang sangat erat dengan asumsi
normalitas, sehingga mengabaikan asumsi distribusi normal menjadi suatu hal
yang tidak disukai oleh para investor. Kelemahan yang sering terjadi adalah
hilangnya kemungkinan bergerak diantara kerangka waktu diskrit dan kontinu.
Namun justru pendekatan sederhana ini merupakan hal yang perlu dimasukkan ke
dalam teori keuangan saat ini, dimana kesadaran untuk memperhatikan distribusi
yang digunakan memungkinkan membuat distribusi menjadi miring atau
leptokurtotic. Hal ini bertujuan untuk membuat faktor risiko tambahan bersama
dengan penggunaan standar deviasi untuk dimasukkan ke dalam pemilihan
portofolio optimal [4].

Perkembangan berinvestasi semakin maju ketika pada tahun 1952, Markowitz
mencetuskan teori yang mengubah cara orang berinvestasi yang dinamakan Modern
Portfolio Theory [2]. Markowitz menekankan betapa pentingnya portofolio dalam
melakukan investasi. Teori ini merupakan awal dari ide optimasi portofolio. Ide
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terpenting dari Markowitz adalah penggunaan ekspektasi nilai return (mean) dan
risk (standar deviasi) sebagai variabel acak yang mampu memberikan tingkat return
yang tinggi dan meminimalkan risk dari portofolio yang terbentuk.

Markowitz Portfolio Theory adalah metode yang paling awal untuk
memecahkan masalah pemilihan portfolio. Akan tetapi, meminimumkan varians
tidak hanya mendorong ke arah deviasi rendah dari hasil yang diharapkan pada sisi
bawah rata-rata, tetapi juga pada sisi atas rata-rata. Oleh sebab itu munculah teori
Value at Risk. Value-at-risk (VaR) telah menjadi ukuran standar yang digunakan
dalam manajemen risiko keuangan karena kesederhanaan konseptual, fasilitas
komputasi, dan siap diterapkan. Secara matematis, suatu ukuran risiko adalah
pemetaan dari kelas variabel acak ke garis nyata. Model optimasi portofolio terus
berkembang dan begitu pula metode penilaian (valuasi) suatu investasi atau
portofolio. Salah satu metode valuasi yang paling terkenal adalah dengan
menggunakan Sharpe Ratio [5]. Hasil yang diharapkan untuk didapatkan adalah
nilai dari Sharpe Ratio menghasilkan nilai yang tinggi dimana semakin tinggi nilai
Sharpe Ratio, maka semakin baik kinerja investasi dibanding dengan resikonya.
Dengan kata lain, jika terdapat dua jenis investasi dengan tingkat risiko yang sama,
maka pilihlah investasi yang memiliki nilai Sharpe Ratio yang lebih tinggi. Sharpe
ratio juga bisa memiliki nilai negatif, nilai Sharpe Ratio negatif menandakan
bahwa tingkat risiko bebas lebih besar dibanding dengan tingkat pengembalian
portofolio yang menyebabkan hal ini tidak disukai oleh para investor.

Di Indonesia pada tahun 1997 terjadi perubahan yang mempengaruhi
keseluruhan aktivitas saham dimana munculnya Saham Indeks LQ-45. Perusahaan
yang masuk kedalam LQ-45 menandakan bahwa pelaku pasar modal percaya dan
juga telah mengukui tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan
tersebut baik, hal ini dikarenakan proses pemilihan saham LQ-45 adalah telah
tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) miminal tiga tahun, tingkat suku bunga
(SBI), tingkat toleransi investor terhadap risiko, dan saham-saham penggerak
indeks. Melihat proses pemilihan yang sangat ketat dapat dikatakan bahwa
saham-saham yang termasuk di dalam LQ-45 merupakan penyokong ekonomi
yang ada di Indonesia seperti BCA, Sinar Mas, Astra, dan masih banyak lagi.
Proses perhitungan terhadap saham-saham LQ-45 diharapkan dapat mewakilkan
seluruh aktivitas yang terjadi di Indonesia.

Tujuan dari penulisan dari skripsi ini adalah untuk memperlihatkan metode
yang paling efisien dalam membuat portofolio optimal. Hal ini dikarenakan seiring
berjalannya waktu teori optimasi portofolio menjadi semakin sederhana, mudah
digunakan, dan banyak metode yang telah diciptakan. Semua kemudahan yang
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dapat diakses oleh semua orang dengan mudahnya, menjadikan metode yang
sudah lama menjadi terlihat sulit digunakan dan dimengerti, tetapi tidak menutup
kemungkinan bahwa metode yang terdahulu memiliki kemampuan untuk
membentuk portofolio yang lebih efisien (kinerja lebih baik) dengan standar
ukuran Sharpe Ratio.

Penulisan skripsi ini berfokus pada apa yang terjadi pada saat krisis ekonomi
dan apa dampaknya terhadap pemilihan portofolio dengan menggunakan metode
Markowitz dan VaR. Berbeda dengan penelitian lain dimana membandingkan
beberapa metode mana yang paling efektif seperti yang dilakukan Rheza [6]
dimana membandingkan 3 metode yaitu Markowitz, Single Index Model, dan
Mean Absolute Deviation yang menghasilkan bahwa model Markowitz dan SIM
membentuk portofolio dengan kinerja yang lebih baik daripada model MAD.
Dalam penulisan ini subjek penelitian diubah menjadi peristiwa yang terjadi ketika
saham dalam keadaan krisis ekonomi dan pada saat stabil.

Dari penelitian yang dilakukan Gaivoronski [7], VaR adalah ukuran risiko
yang menyatakan preferensi risiko. Gaivoronski berpendapat bahwa perhitungan
portofolio efisien Mean-VaR didasarkan pada data historis merupakan penelitian
yang menarik, meskipun fakta mengatakan bahwa optimasi VaR lebih sulit
daripada optimasi varians atau optimasi CVaR. Dengan berlandaskan hal tersebut
sebagai tujuan penelitian, Gaivoronski mengembangkan serangkaian optimasi VaR
dan didapat selama percobaan yang dilakukan dalam makalah ini melibatkan
80.000 portofolio optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana return yang didapat ketika krisis ekonomi pada tahun 2003
sampai 2008?

2. Bagaimana return yang didapat pada tahun 2013 sampai 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah membandingkan kinerja portofolio-
portofolio yang terbentuk menggunakan model Markowitz Portfolio Theory, dan
Mean-VaR pada saat krisis ekonomi dan masa sekarang.
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1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan dan asumsi yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut.

1. Model optimasi portofolio yang digunakan adalah model Markowitz Portfolio
Theory, dan Mean-VaR.

2. Pilihan saham yang akan digunakan untuk membentuk portofolio adalah
saham - saham yang terus terdaftar dari Januari 2003 - Desember 2018 dan
setidaknya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 1 Januari
2002.

3. Data yang digunakan adalah adjusted closing price harian.

4. Untuk metode Markowitz dan VaR, return dari setiap saham diasumsikan
berdistribusi normal.

5. Tidak terjadi short sales.

6. Tidak memperhitungkan transaction cost.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat yang dapat
dikategorikan menjadi 2 hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menunjukkan model Markowitz dan VaR untuk menghitung proporsi
portofolio yang baik.

2. Membantu penelitian selanjutnya menemukan metode optimisasi portofolio
yang sesuai dengan kondisi pasar indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Membentuk portofolio yang menghasilkan return yang lebih baik.

5



1.6 Sistematika Penulisan

Bab I, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya
penelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan-batasan masalah yang
dipakai dalam menjalankan metodologi penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini
juga menguraikan sistematika yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini;

Bab II, pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan
untuk mendukung penelitian sekaligus menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini;

Bab III, pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang
dilakukan dalam penelitian, dimulai dari pengolahan data penelitian, aplikasi
model Markowitz Portfolio Theory (MPT), Value at Risk, serta perbandingan
kinerja portofolio-portofolio yang terbentuk;

Bab VI, pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pengolahan data dari
data mentah sampai didapatkan hasil akhir untuk dianalisa dan dibahas. Hasil yang
didapat berupa alokasi dana setiap aset, tingkat expected return, risiko, dan Sharpe
Ratio dari kedua model optimasi portofolio pada setiap periode yang digunakan
untuk membandingkan kinerja portofolio dari setiap model; dan

Bab V, pada bab ini, kesimpulan akan ditarik dari hasil penelitian Tugas
Akhir ini berdasarkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang telah
dilakukan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran untuk pengembangan
penelitian lebih lanjut kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian
yang telah dilakukan ini.
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