
 

 

Investasi dan Pasar Modal 

UTS + UAS Soal 1&5 Semester Ganjil 2014/2015 

  

 

  

MOdul JAwaban KOEliah 

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI. 
Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 

MOJAKOE 

Official Partners: 

t@spafebui     fSPA FEB UI 

Official partners: Official media partner: 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

1 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

2 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

3 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

4 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

  



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

5 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

6 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

JAWABAN SOAL UTS IPM Tahun 2014 

Soal 1 

a. E(Rf) = 7%, Expected Return reksa dana ABC = 15% 

Misal proporsi investasi di reksa dana ABC = n, investasi di bunga bebas risiko = 1-n 

Er(abc) x W(abc) + Er(xyz) W(xyz)  = 10% 

15% x n + 7% x (1-n)    = 10% 

8% n +7%      = 10% 

8% n      = 3% 

n       = 
3

8
  = 0,375 = 37,5 % 

1- n      = 1-0,375 = 0,625 = 62,5 % 

Jadi, Jumlah uang di reksa dana ABC = 37,5% * Rp 1.000.000.000 = Rp 375.000.000 

Jumlah uang di bunga bebas risiko = 62,5 % * Rp 1.000.000.000 = Rp 625.000.000 

 

b. σp² = wb² σb² + ws² σs² + 2 (wbσb) (wsσs) ρBS 

Karena Bunga bebas risiko memiliki σs = 0, maka 

σp² = wb² σb² 

σp = wb σb 

5% = Wb x 8% 

Wb = 
5

8
 = 0,625 = 62,5% 

Jadi, Jumlah uang di bunga bebas risiko = 37,5% * Rp 1.000.000.000 = Rp 375.000.000 

Jumlah uang di reksa dana ABC = 62,5 % * Rp 1.000.000.000 = Rp 625.000.000 

c. Proporsi investasi di reksa dana ABC = 
600.000.000

1.000.000.000
= 0,6 = 60% 

Proporsi investasi di reksa dana XYZ = 1 – 0,6 = 0,4 = 40% 

ρBS = 0,8 

Expected Return  = Wb x Er(b) + Ws x Er(s) 

= 60% x 15% + 40% x 20% = 17% 

σp² = wb² σb² + ws² σs² + 2 (wbσb) (wsσs) ρBS 

        = 60%² x 8%² + 40%² x 15%² + 2 (60% x 8%) (40% x 15%) x 0,8 

        = 0,010512 

Standar deviasi / σp = 0,1025280449  
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d. Ya, yaitu dengan cara meminjam uang dan menginvestasikannya di reksa dana XYZ 

tersebut yang sering disebut "Pembelian Margin" 

Expected Return Maksimal = 
𝑅𝑝 2.000.000.000 ∗ 20% − 𝑅𝑝 1.000.000.000 ∗ 15%

𝑅𝑝 1.000.000.000
 = 25% 

σp = wb σb = 200% x 15% = 30% 

 

Soal 2 

a. Expected Return MAPI = 14% 

β = 1,1 

Rf = 6% 

Premi Risiko Pasar = Rm - Rf 

 

E(rp) = Rf + β (Rm-Rf) 

14% = 6% + 1,1 (Rm-Rf) 

8% = 1,1 (Rm-Rf) 

Rm-Rf = 7,273% 

 

b. Capital Assets Pricing Model (CAPM) 

E(R) = Rf + β (Rm-Rf) 

 

Karena β = 1,  

E(R) = Rf + Rm – Rf = Rm 

 

Imbal hasil yang diharapkan dari portofolio pasar (Rm) merupakan imbal hasil dari 

pasar secara keseluruhan. Fully Diversified hanya menghilangkan unsystematic risk, 

yaitu risiko spesifik masing-masing perusahaan dan tidak menghilangkan systematic 

risk yang dihadapi oleh portofolio pasar. 

Karena itulah, investor tidak dapat mengharapkan imbal hasil (return) yang lebih 

besar pada portofolio A dibandingkan dengan portofolio B karena imbal hasil dari 

kedua portofolio tersebut sama dengan imbal hasil portofolio pasar yang keduanya 

memiliki risiko serupa. 

 

c. Slope of the Capital Market Line (CML) = 
𝐸(𝑅𝑚)−𝑅𝑓

𝜎𝑚
 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

8 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

12%−8%

20%
 = 0,2 

 

 

Expected Return untuk portofolio : 

- RD Dana Tetap = 8 % + 0,2 x 14% = 10,8% 

- RD Dana Mantap = 8% + 0,2 x 16% = 11,2% 

- RD Dana Berkembang = 8% + 0,2 x 20% = 12% 

- RD Dana Sejahtera = 8% + 0,2 x 25% = 13% 

- RD Dana Makmur = 8% + 0,2 x 30% = 14% 

Soal 3 

a. Keuntungan : 

Saat Membeli :   Rp 1.500 

Saat Menjual :   (Rp  300) 

Biaya Bunga : 9% * Rp 1500 = (Rp 135) 

Biaya Pembelian :  (Rp 100) 

Biaya Penjualan :  (Rp 100) 

Total Keuntungan :  Rp 865 

 

b. Modal yang harus kita tanam sesuai Margin Requirement = 50% x Rp 1.500 = Rp 

750 

Tingkat Pengembalian = 
𝑅𝑝 865

𝑅𝑝 750
 = 115,33% 

c. Total Share + Equity = Rp 1500 + Rp 750 = Rp 2250 

Asumsi harga saat dikenakan Margin Call = P 

𝑅𝑝 2250 –𝑃

𝑃
 = 30% 

130% P = Rp 2250 

P = Rp 1730, 77 

 

d. Karena transaksi dilakukan dengan PT yang sama (PT CDE Investama), biaya bunga 

dan biaya transaksi diasumsikan sama dengan soal cerita di atas. 

Keuntungan : 

𝑅𝑝 1,200 –  𝑅𝑝 800 +  𝑅𝑝 10 − (𝑅𝑝 100 ×  2) − (𝑅𝑝 800 ×  40% × 9%) = 𝑅𝑝 181.2 
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e. Tingkat keuntungan: 

𝑅𝑝 181.2

𝑅𝑝 480
× 100% = 37.75% 

 

Soal 4 

a. P4 = 
𝑅𝑝 4

12%−6%
 = Rp 66,6667 

Nilai intrinsik saham = P0 = Rp66,6667 / (1+12%)4 = Rp 42,3679 

b. Dividend Growth Rate / g = ROE x (1-Dividend Payout Ratio) = 16% x 50% = 8% 

P/E Ratio = 

𝐷

𝐸

𝑘−𝑔
= 

50%

12%−8%
= 12,5 

P/E Ratio = Price / EPS 

Price = P/E Ratio x EPS = 12,5 x Rp 2 = Rp 25 

 

Soal 5 

a. Reksadana 

Plus Minus 

Dikelola oleh Manajer Investasi yang 

sangat kompeten dan memiliki banyak 

pengalaman dalam bertransaksi saham 

Preferensi Risiko manajer investasi 

belum tentu sama dengan preferensi 

risiko investor 

Lebih terdiversifikasi karena kita 

berinvestasi dalam bentuk Unit 

Penyertaan yang disebar ke banyak 

saham, sehingga risiko akan lebih kecil 

Memakan biaya lebih besar dari sisi 

Front-end Load, Back-end Load , 

maupun Management Fee 

Dana minimal yang dibutuhkan kecil 

(Ada beberapa reksa dana 

memperbolehkan minimal dana Rp 

100.000) 

Dengan risiko yang lebih kecil karena 

diversifikasi, return yang akan didapat 

juga akan lebih kecil 

Likuid atau mudah dicairkan Tidak mendapatkan dividen 
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Investasi Saham Langsung 

Plus Minus 

Diversifikasi saham disesuaikan dengan 

preferensi risiko masing-masing 

investor 

Pengalaman dan kompetensi sebagian 

besar investor yang lebih kecil 

dibandingkan dengan manajer investasi 

yang sehari-hari berkecimpung di dunia 

pasar modal  

Mendapatkan dividen Risiko lebih tinggi karena tidak bisa 

mendiversifikasi saham terlalu banyak 

Biaya Front-end Load dan Back-end 

Load lebih kecil 

Membutuhkan modal lebih besar 

dibandingkan reksa dana 

Return yang lebih tinggi karena tidak 

bisa mendiversifikasi saham terlalu 

banyak dengan dana terbatas 

Tidak likuid apabila berinvestasi pada 

saham-saham yang memiliki small 

capitalization. 

 

b. ETF atau Exchange-traded fund adalah cabang dari reksa dana yang 

memungkinkan investor untuk memperdagangkan portofolio indeks.  

Dana Investasi Real Estat (DIRE) adalah dana yang dialokasikan ke dalam bentuk 

aset property baik secara langsung (seperti pembelian tanah, gedung), maupun tidak 

langsung (seperti pembelian saham/obligasi perusahaan properti). DIRE 

diwajibkan menginvestasikan minimum 80% dari dana kelolaannya ke real estate 

dimana minimum 50%nya harus berbentuk aset real estate langsung 

 

Persamaan : Sama-sama investasi dalam bentuk saham (Sebagian untuk DIRE) 

 

Perbedaan :  

- Fokus investasi. Pada ETF fokus investasi lebih kepada indeks. Pada DIRE fokus 

investasi lebih kepada properti (baik berupa saham maupun aset riil). Pada reksa 

dana saham, fokus investasi tergantung preferensi manajer investasi. 

- Risiko. Pada ETF, hanya terdapat systematic risk karena mencerminkan portofolio 

pasar. Pada DIRE dan reksa dana saham, investor harus menghadapi pula 

unsystematic risk walaupun dapat dihadapi dengan berbagai diversifikasi 
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Contoh di Indonesia untuk : 

- ETF = LQ45, IHSG 

- DIRE = investasi di saham-saham properti seperti APLN (Agung Podomoro Land 

Tbk), LPKR (Lippo Karawaci Tbk), SMRA (Summarecon Agung Tbk), dll 

- Reksa dana Saham = Disesuaikan dengan preferensi manajer investasi. Contoh 

pengelola reksa dana saham : Schroders, Panin Asset Management, Samuel Asset 

Management, dll  

Soal 6 

a. Markowitz efficient frontier adalah kurva yang menggambarkan sebuah trade-off 

antara expected return  dari sebuah portofolio dengan risiko (standar deviasi) yang 

diharapkan yang menunjukkan seluruh portofolio efisien dengan sekumpulan surat-

surat berharga tertentu 

Kelemahan model Markowitz adalah : 

- Hanya didasarkan pada 2 parameter, yaitu imbal hasil dan risiko. Dalam kenyataan, 

ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investor seperti contohnya faktor 

psikologis 

- Semua kinerja portofolio dalam Markowitz efficient frontier diasumsikan sama. 

Dalam kenyataan, sangat jarang portofolio yang memiliki kinerja sama persis 

- Diasumsikan investor tidak menggunakan leverage dalam portofolionya. 

- Dalam kenyataan, input kepada model Markowitz akan berbeda-beda, sehingga 

batas efisien pun akan berbeda-beda 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dilarangmemperbanyak MOJAKOE initanpaseijin SPA FEB UI 

12 Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com 
 

 

 

Dalam berinvestasi, investor akan memiliki preferensi risiko dan imbal hasil yang 

berbeda-beda yang ditunjukkan oleh indifference curve masing-masing (I1, I2, I3). Di 

setiap titik indifference curve, investor akan memiliki tingkat kepuasan yang sama.  

Portofolio paling optimal ditunjukkan pada titik P yang merupakan titik 

persinggungan efficient frontier (F) dengan Indifference Curve tertinggi (I2). I1 

sebenarnya dapat dicapai, namun dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Selain 

itu, I3 tidak bisa dicapai walaupun dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

 

 

c. Capital Allocation Line adalah sekumpulan titik yang menggambarkan alokasi 

portofolio antara aset bebas risiko dengan aset berisiko. 

Konsep ini sangat penting karena menggambarkan bahwa ada pengorbanan yang 

harus diberikan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar, yaitu risiko yang 

lebih besar pula. Hal tersebut disebut Sharpe ratio atau reward-to-volatility ratio, 

yang membuktikan konsep "High Risk, High Return" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 7 

a. Untuk menganalisis potensi investasi, kita harus melakukan analisis fundamental, 

terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu : 

1. Analisis Ekonomi atau Pasar. Ekonomi atau pasar memberikan dampak yang 

cukup signifikan terhadap imbal hasil dari suatu investasi. Faktor yang harus 

dipertimbangkan adalah : 

o GDP (Gross Domestic Product), yaitu nilai pasar dari barang dan jasa final 

yang diproduksi di suatu ekonomi dalam periode waktu tertentu. GDP 
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berdampak besar terhadap pengaruh investasi karena mencerminkan 

pendapatan nasional dari suatu negara. Apabila GDP meningkat, potensi 

investasi tentu akan semakin menggiurkan di mata investor 

o Siklus bisnis, yaitu merefleksikan pergerakan aktivitas ekonomi secara 

keseluruhan, yang terdiri dari bagian-bagian yang unik, dimana terdapat 

resesi (periode melemah dari puncak menuju lembah), dan terdapat 

ekspansi (periode menguat dari lembah menuju puncak). Saat periode 

ekspansi, potensi investasi tentu akan lebih menggiurkan  

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Sektor atau Industri, yaitu dampak dari sektor dari suatu investasi, dalam 

kasus ini yaitu sektor properti. Hal ini penting karena sektor dari suatu investasi 

akan sangat berbeda dalam jangka panjang dibandingkan dengan sektor ekonomi 

pada umumnya. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah : 

 Siklus hidup Industri. Hampir sama seperti siklus bisnis, investasi properti 

akan lebih menggiurkan pada masa ekspansi. Risiko kegagalan berkurang 

karena perusahaan yang dapat bertahan dari masa perkenalan dapat 

teridentifikasi 
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 Berbagai aspek kualitatif, seperti performa masa lampau, kompetisi dari 

industri, pengaruh pemerintah terhadap industri tersebut, dan perubahan 

struktural dari industri 

 Prospek industri. Apabila potensi investasi properti memiliki prospek 

bagus di masa yang akan dating, investasi tersebut akan menggiurkan 

3. Analisis Perusahaan, yaitu analisis terhadap perusahaan secara individual, yaitu 

analisis lebih mendalam terhadap variabel keuangan dasar dari perusahaan, yang 

dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut dapat 

dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai rasio keuangan yang ada seperti 

ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), P/E Ratio, dan lain-lain 

b. Terdapat 2 metode, yaitu : 

- Dividend Discout Model, yaitu menilai suatu properti dengan arus kas yang akan 

didapatkan pada periode yang akan datang. Sehubungan dengan analisis properti 

investasi, arus kas yang akan didapat adalah sejumlah biaya sewa properti yang 

akan didapatkan ditambah dengan kenaikan nilai properti tersebut. Semua arus 

kas tersebut didiskontokan ke waktu sekarang untuk menentukan nilai intrinsic 

dari properti tersebut. 

- Earnings Multiplier Approach, yaitu seberapa besar investor menilai suatu 

pendapatan yang dapat diekspresikan dalam harga. Harga intrinsik tersebut akan 

didapatkan dengan mengalikan P/E Ratio yang diharapkan dengan pendapatan 

yang akan kita dapatkan dari properti tersebut. 

Setelah menentukan nilai intrinsik dari investasi tersebut, Tn. Arman harus 

membandingkannya dengan harga yang ditawarkan. Apabila : 

- Nilai Intrinsik > Rp 1,2 Miliar. Berarti ruko tersebut dinilai terlalu rendah 

(undervalued) dan sebaiknya dibeli 

- Nilai Intrinsik < Rp 1,2 Miliar. Berarti ruko tersebut dinilai terlalu tinggi 

(overvalued) dan sebaiknya jangan dibeli 

- Nilai intrinsik = Rp 1,2 Miliar. Berarti harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai 

intrinsik sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan Tn. 

Arman 

 

c. Walaupun memang benar bahwa lokasi memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi investasi seseorang dalam bidang properti, ada juga hal-hal lain yang 
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mempengaruhi investasi properti seperti halnya faktor psikologis. Contohnya adalah 

apabila kita mendengar kabar dari orang yang kita percaya mengenai prospek sangat 

bagus di suatu properti, kita akan cenderung membeli. Hal tersebut dikarenakan banyak 

sekali potensi investasi di seluruh dunia dan dengan kapasitas berpikir serta waktu yang 

terbatas, orang akan cenderung mengikuti pihak yang dipercaya ataupun tren yang 

sedang berlangsung 

 

 

JAWABAN SOAL UAS IPM TAHUN 2014 

SOAL I UAS IPM Tahun2014 

Bagian 1 

Perbedaan Weak-Form Semistrong-Form Strong-Form 

Informasi apa yang 

tercermin pada harga 

saham saat ini? 

Trading data 

berdasarkan 

historical data, 

seperti history of past 

price, trading 

volume, dan short 

interest 

Semua informasi 

yang tersedia di 

public, seperti 

fundamental data 

dari product line 

perusahaan, kualitas 

management, 

balance sheet 

composition, patent 

yang dimiliki, 

ramalan pendapatan, 

dan praktik 

akuntansi 

Informasi insider 

yang didapat 

sebelum informasi 

tersebut 

dipublikasikan. 

Apakah investor bisa 

memperoleh 

abnormal return? 

Jelaskan 

Bisa, jika 

mengetahui public 

available information 

yang belum 

tercermin di harga 

pasar 

Bisa jika mengetahui 

inside information 

yang belum 

tercermin di harga 

pasar. 

Tidak bisa, karena 

semua informasi, 

baik past, public 

maupun inside 

information sudah 

tercermin di harga 

pasar 
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Tes apa yang dapat 

dilakukan untuk 

menguji hipotesis? 

1. Autocorrelation 

test,  

2. Random Walk 

Test 

1. Event study, yaitu 

uji terhadap seberapa 

cepat harga saham 

menyesuaikan 

terhadap specific 

significant economic 

event 

2. Time series 

analysis terhadap 

return atau cross-

section distribution 

of return untuk 

saham-saham 

individual 

Insider Information 

Apa strategi 

investasi bagi 

investor? 

Menggunakan 

analisis fundamental 

dengan 

menggunakan 

informasi public dan 

privat 

Menggunakan 

analisis fundamental 

berdasarkan inside 

information 

Tidak ada 

 

Bagian 2 

Market anomalies adalah pola dari return yang berlawanan dengan efficient market hypothesis. 

Contoh market anomalies: 

1. Investasi pada saham dengan PE Ratio rendah. Secara efficient market hypothesis, 

investor seharusnya berinvestasi di saham dengan PE Ratio tinggi, akan tetapi karena 

ada PE effect, banyak investor yang menganggap bahwa investasi di saham PE Ratio 

rendah lebih beresiko sehingga akan meningkatkan ekspetasi return dari investor. 

2. The small firm in January Effect. Beberapa saham dari perusahaan kecil memberikan 

abnormal return di  dua minggu awal pada bulan Januari. 

3. Neglected Firm Effect: Kecenderungan investor untuk berinvestasi di less well known 

firms untuk mendapatkan abnormal return. 
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Bagian 3  

Perbedaan behavioral finance dnegan hioptesa pasar efisien (Efficient Market Hypothesis) 

berdasarkan artikel Persepsi Keliru tentang Investor.2012.Budi Frensidy. 

1. EMH mengasumsikan semua agen ekonomi akan memaksimalkan expected utility 

(kepuasan), sedangkan BF mengasumsikan individu akan meminimumkan expected 

regret (penyesalan). 

2. EMH bersifat normatif dan berupaya memprediksi apa yang belum terjadi (ex ante). 

Sedang BF adalah teori positif yang berusaha menggambarkan apa yang sudah 

terjadi (ex post). 

3. EMH memandang manusia selalu mengambil keputusan berdasar rational 

expectation. Sedang BF menyatakan, pengambilan keputusan sering berdasarkan 

atas ekspektasi yang naif atau normal. Jika EMH mengatakan investor akan mencari 

return yang optimal, BF mengesampingkan kemungkinan itu, karena investor 

berusaha untuk mendapatkan return yang memuaskan. 

 

SOAL V UAS IPM Tahun2014 

Bagian 1. 

 

 

Jadi total duration nya adalah 2.617 tahun 

 

Bagian 2 

 

Periode Cashflow  PV single sum dari cash flow weight duration

 (=(coupon 

rate/2)*PAR 

KUPON) 

  (=cashflow x 

(1/(1+(YTM/2))^(periode x 

2))) 

(=pv cash 

flow each 

period/total 

pv cash 

flow)

(=periode x weight)

0.5 60                           57.14                                               0.05438 0.027

1 60                           54.42                                               0.05179 0.052

1.5 60                           51.83                                               0.04933 0.074

2 60                           49.36                                               0.04698 0.094

2.5 60                           47.01                                               0.04474 0.112

3 1,060                     790.99                                            0.75278 2.258

1,050.76                                         1 2.617 total duration in years

Price effective

total:

Modified duration (D*) = D/(1+(YTM/2))

= 2.617/(1+(10%/2))

= 2.617/(1+5%)

= 2.492 years
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Bagian 3 

Jika suku bunga naik 1% p.a, maka: 

∆𝑝

𝑃
=  −𝐷 ∗ ×  ∆𝑌𝑇𝑀 

 
∆𝑝

𝑃
=  −2.492 × 1% 

∆𝑝

𝑃
=  −0.02942 

Harga akan turun sebesar 2.942%. Sehingga harga baru adalah: 

Pnew  = (100%-2.942%) x 1,050.76 

Pnew       = 1,024.57 

 

 

Good luck for your Mid Term Test   


