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RISIKO DAN HASIL PADA ASSET
(RISK AND RETURN TRADE OFF)

Pemahaman atas persamaan dan perbedaan antara risiko dan ketidakpastian akan
memberikan suatu pandangan tentang sifat hakiki dari risiko. Hal ini
dihubungkan dengan pengetahuan decision maker tentang probabilitas atau
kesempatan terjadinya suatu return atau cash flow.

 Risiko timbul, bilamana decision maker mampu untuk mengestimasikan
probabilitas dari hasil-hasil yang akan diperoleh – distribusi probabilitas –
hubungannya dengan distribusi probabilitas yang obyektif yang didasarkan
atas data historis.

 Ketidakpastian timbul bilamana decision maker tidak memiliki data historis
dari mana distribusi probabilitas akan dikembangkan. Maka decision maker
harus membuat suatu perkiraan.

Penggunaan (pemberian) probabilitas dalam perhitungan return:

Probabilitas di gunakan untuk memperkirakan risiko yang terkandung dalam
suatu investasi/ proyek lebih akurat. Probabilitas dapat dikatakan sebagai
persentase “kemungkinan” terjadinya suatu hasil. Dengan menentukan
probabilitas suatu hasil, maka dapat di hitung besarnya expected return dari suatu
investasi yang sedang di analisa.
Risiko dapat digolongkan menjadi 4 :
1. Risiko perekonomian umum; risiko yang timbul karena pengaruh keadaan

perekonomian umum. Misalnya: kebijakan fiskal dan moneter, resesi, dsb.
2. Risiko inflasi dan disinflasi.

 Risiko inflasi : risiko yang timbul karena terjadinya kenaikkan harga-harga
yang tidak diharapkan.

 Risiko disinflasi : risiko yang timbul karena terjadinya kelambatan
kenaikkan harga-harga, padahal di harapkan terjadinya kanaikkan harga.

3. Risiko perusahaan dan masalah khusus.
 Risiko bisnis ; risiko yang timbul karena perusahaan menggunakan biaya

tetap operasi sebagai akibat dari perusahaan melakukan keputusan
investasi.

 Risiko keuangan ; risiko yang timbul jika perusahaan menggunakan
sumber-sumber pembelanjaan yang mempunyai beban tetap, yaitu hutang,
sewa gedung dan saham preferen.

 Risiko masalah khusus ; risiko yang timbul karena jenis sekuritas yang
diedarkan perusahaan. Misalnya : saham biasa lebih berisiko bagi investor
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dari pada obligasi, karena pemegang obligasi mempunyai hak hukum dan
hak klaim yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa.

4. Risiko internasional ; risiko yang timbul karena perusahaan memproduksi dan
memasarkan barang atau jasa secara internasional atau menghadapi persaingan
dari perusahaan-perusahaan multinasional.

Contoh : PT. Pesona sedang mempertimbangkan suatu investasi sbb :
Kondisi ekonomi probabilitas Tingkat keuntungan

Saham A Saham B
Buruk 0,25 10% 9%
Normal 0,50 14% 13%
Baik 0,25 16% 18%

Saham A

Kondisi
ekonomi.

Ri Pi PiRi .  2
RRi    PiRRi .

2

Buruk 10% 0,25 0,025   001225,0135,01,0 2  00030625,0

Normal 14% 0,50 0,07   000025,0135,014,0 2  0000125,0

Baik 16% 0,25 0,04   000625,0135,016,0 2  00015625,0
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= 000475,0

000475,0A =0,02179=2,179%

Expected return saham A = E(R)= %5,13135,0 R

Standar Deviasi saham A = %179,202179,0 A

Saham B

Kondisi
ekonomi.

Ri Pi PiRi .  2
RRi    PiRRi .

2

Buruk 9% 0,25 0,0225   00180625,01325,009,0 2  0004515625,0

Normal 13% 0,50 0,065   00000625,01325,013,0 2  000003125,0

Baik 18% 0,25 0,045   00225625,01325,018,0 2  0005640625,0
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0010187,0

00101875,0B =0,03192=3,192%
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Expected return saham B= E(R)= %25,131325,0 R

Standar Deviasi saham B = %192,303192,0 B

Standar Deviasi =   PiRRi
n

i

.
1
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ikekasusuntukdiharapkanyanghasilRi 

returnectedR exp
ikehasilterjadinyaasprobabilitPi 

gkandiperhitunyanghasilnkemungkinajumlahn 

Koefisien Variasi (Kv)

R
Kv




161,0
%5,13

%179,2
KvA

241,0
%25,13

%192,3
KvB

PORTFOLIO

Teori Portfolio ; kombinasi dari berbagai asset baik berupa asset keuangan atau
sekuritas maupun asset riil.

Menekankan pada usaha untuk mencari kombinasi investasi optimal yang
memberikan tingkat keuntungan atau rate of return maksimal pada suatu tingkat
risiko tertentu.
Tingkat keuntungan yang diharapkan dari portfolio tidak lain adalah rata-rata
tertimbang tingkat keuntungan atau weighted average rate of return masing-
masing sekuritas.

Misalnya;
Ada 2 alternatif investasi sekuritas, saham PT.X dan PT.Y. Masing-masing
memberikan tingkat keuntungan sebesar 25% dan 15%. Standar deviasi tingkat
keuntungan saham PT.X =15% dan saham PT.Y =8%. Apabila
menginvestasikan 40% dana ke saham PT.X dan 60% ke saham PT.Y ,maka
tingkat keuntungan dari portfolio:

  21 1 RRR p  

dimana : pertamasahampadainvestasiproporsi:
  keduasahampadainvestasiproporsi:1 

keduadanpertamasahamkeuntungantingkatdanRR :21
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Dengan persamaan tersebut dapat dicari tingkat keuntungan yang diharapkan
diberi notasi E(Rp) dari portfolio kedua saham adalah:

       21 1 RERERE p  

=    %15%60%25%40 
= %1919,009,01,0 atau
Sikap individu terhadap risiko :

 Menyukai risiko (Risk Seeker)/ Prefference Risk
 Tidak menyukai risiko (Risk Averter)/ Averse Risk
 Netral terhadap resiko (Risk Neutrality)/ Indifference Risk







Ada 2 jenis risiko :

1. Risiko yang dapat dihilangkan / diperkecil melalui diversifikasi disebut
Risiko yang tidak sistematis = (Unsystematic Risk / Unique Risk /
Diversifiable Risk). Adalah risiko yang terjadi karena karakteristik
perusahaan atau institusi keuangan yang mengeluarkan sekuritas berbeda
satu dengan yang lain. Misalnya; dalam hal kemampuan manajemen,
kebijakan investasi, kondisi dan lingkungan kerja. Karena perbedaan atau
keunikan itu maka masing-masing sekuritas memiliki kepekaan yang
berbeda terhadap setiap perubahan pasar.

2. Risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi disebut dengan
Risiko yang sistematis = (Systematic Risk / Market Risk). Adalah risiko
yang terjadi karena faktor perubahan pasar secara keseluruhan. Misalnya;
perubahan tingkat suku bunga yang mengakibatkan perubahan tingkat
keuntungan, inflasi, resesi ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi secara
menyeluruh, dsb.

CAPM = (Capital Asstes Pricing Model)
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Dikembangkan oleh Harry Markowitz. disebut sebagai “Godfather” dari
“Modern Portfolio Theory”.

Tujuan utama penggunaan CAPM adalah untuk menentukan tingkat keuntungan
minimum yang disyaratkan atau minimum required rates of return dari investasi
asset yang berisiko.

Tingkat keuntungan portfolio ditentukan oleh risiko yang sistematis, koefisien
beta (β) dan tingkat keuntungan pasar.
Kriteria kelayakan investasi dengan CAPM, suatu investasi layak jika :
Rate of Return Investasi > Rate of Return yang disyaratkan.
Rate of Return yang disyaratkan = iFmF RRR .)( 

risikobebasinvestasireturnofRateRF 

investasigmagmasistematisRisikoi sinsin 

Contoh :
Rate of return 2 investasi yang direncanakan PT. Gemilang pd tahun x pada
berbagai kondisi ekonomi sbb:

Kondisi ekonomi Peluang Pasar Investasi
A

Investasi
B

Krismon 0,1 -15% -30% -30%
Kesembuhan awal 0,3 5% 10% -10%
Normal 0,4 15% 30% 30%
Baik 0,2 20% 40% 40%

PT. Gemilang tahun sebelumnya memiliki β =1,0 , WACC = 10% dan Rf = 5%
Bagaimana kelayakan ke 2 investasi tersebut jika keduanya tidak bersifat
Mutually Exclusive ?

Jawab :
Pi x Rm  2mRRmxPi 

0,1 (-15%) = -0,015 0,1 (-15% - 10%) 2 = 0,00625
0,3 (5%) = 0,015 0,3 (5% - 10%) 2 = 0,00075
0,4 (15%) = 0,06 0,4 (15% - 10%) 2 = 0,001
0,2 (20%) = 0,04 (+) 0,2 (20% - 10%) 2 = 0,002 (+)
E(Rm)= mR = 10% Var  mR = 0,01=1%

%1Rm =10%

ARxPi ))(( AA RRmRRmxPi 

0,1 (-30%) = -0,03 0,1(-15% - 10%)(-30% - 20%) = 0,0125
0,3 (10%) = 0,03 0,3(5% - 10%)(10% - 20%) = 0,0015
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BRxPi ))(( BB RRmRRmxPi 

0,1(-30%) = -0,03 0,1(-15% - 10%)(-30% - 14%) = 0,011
0,3(-10%) = -0,03 0,3(5% - 10%)(-10% -14%) = 0,0036
0,4(30%) = 0,12 0,4(15% - 10%)(30% - 14%) = 0,0032
0,2(40%) = 0,08 (+) 0,2(20% - 10%)(40% - 14%) = 0,0052 (+)

BB RRE )( = 14% Covar )( ; BRRm = 2,3%

)(

);(var

RmVar

RiRmCo
i  R yang disyaratkan:   iRRmR ff .

0,2
%1

%2
 AA 

%15)0,2%)(5%10(%5 

3,2
%1

%3,2
 BB 

%5,16)3,2%)(5%10(%5 

Ri R yang disyaratkan Selisih R
A = 20% 15% Positif (+) layak dilaksanakan
B = 14% 16,5% Negatif (-) tidak layak dilaksanakan

0,4 (30%) = 0,12 0,4(15% - 10%)(30% - 20%) = 0,002
0,2 (20%) = 0,08 (+) 0,2(20% - 10%)(40% - 20%) = 0,004 (+)

AA RRE )( = 20% Covar );( ARRm = 2%


