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Ujian Tengah Semester Gasal 2010/2011 

Manajemen Investasi (MGMT 12086) 

Hari/tanggal : 22 Oktober 2010 

Waktu : 150 menit 

Dosen : Arman Hendiyanto/Budi Frensidy/Darminto/Helen R Tanzil/Rachman Untung 

Sifat Ujian: Closed books/notes 

 

Kerjakan hanya 5 (lima) soal dari 6 (enam) soal berikut. 

Soal 1 (20%) 

a. Jelaskan kelebihan dan kelemahan Exchange-Traded Fund (ETF). Apa bedanya ETF ini 

dengan reksa dana (mutual fund)? Berikan contoh ETF di bursa kita.(5%) 

b. Pada penutupan perdagangan tanggal 8 Oktober 2010, lima saham berkapitalisasi 

terbesar di BEI dan harga penutupannya adalah harga sebagai berikut: (15%) 

No Kode Emiten Bobot Harga 
Penutupan 

IHSG 
Penutupan 

1 ASII Astra International 7,92% Rp. 56.950 3.546,95 
 2 TLKM Telkom Indonesia 6,31% Rp. 9.100 

3 BBCA Bank BCA 5,71% Rp. 6.850 

4 BMRI Bank Mandiri 4,79% Rp. 6.700 

5 UNVR Unilever 4,47% Rp. 17.050 

i. Berapakah total kapitalisasi pasar BEI? 

ii. Apabila hari perdagangan berikutnya (tanggal 11 Oktober 2010) kita asumsikan 

semua saham lain tidak berubah kecuali saham ASII yang naik menjadi Rp 60.000, 

hitunglah IHSG penutupan pada tanggal itu. 

iii. Apabila hari perdagangan berikutnya (tanggal 11 Oktober 2010) kita asumsikan 

semua saham lain tidak berubah kecuali lima saham di atas yang mengalami kenaikan 

Rp. 200 masing-masingnya, hitunglah IHSG penutupan pada tanggal itu. 

Soal 2 (20%) 

Berikut adalah perbandingan Beta dari dua saham yag listed di BEI, sebagaimana dipublikasikan 

oleh Bloomberg per tanggal 8 Oktober 2010: 

Perusahaan Sektor Beta 

UNTR (United Tractor) Machinery construction & 
mining 

1,578 

MYOR (Mayora) Food-confectionery 0,718 

Pertanyaan: 

a. Jelaskan alasan perbedaan beta yang dimiliki kedua perusahaan tersebut. Bila anda ingin 
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menggunakan Beta sebagai ukuran risiko, maka portfolio yang bagaimana yang harus 

dipilih. 

b. Bila diketahui Standard Deviasi untuk UNTR = 25 dan MYOR = 10, dan koefisien korelasi 

UNTR MYOR = 0.7, dan Anda ingin membuat well-diversified portfolio dengan 50% UNTR 

dan 50% MYOR, sedangkan saham lainnya 0%, maka berapa risiko portfolio tersebut? 

c. Apabila tersedia tiga pilihan untuk Anda untuk menginvestasikan dana, yaitu 100% pada 

saham UNTR, 100% pada saham MYOR, dan 50%-50% pada masing-masing saham; pilihan 

manakah yang Anda pilih? Jelaskan alasannya. 

Data lain: Risk-free rate = 9.1%, Rm = 14.5% 

Soal 3 (20%) 

Danareksa Sekuritas menerbitkan sebuah laporan risetnya mengenai INDF. Berikut adalah 

ringkasan laporan berikut: 

Nama perusahaan   : PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

Sektor    : Konsumen 

Tanggal laporan   : 24 September 2010 

Harga saham per tanggal laporan: Rp. 5.400 

Target harga   : Rp. 6.000 

Katalis harga   :  - eksposur terhadap permintaan domestik 

: - potensi perbaikan (recovery) harga komoditi (yang   akan 

mempengaruhi INDF secara positif) 

Rekomendasi   : Beli 

 

Pertanyaan: 

a. Menurut anda, strategi dan pendekatan apakah yang digunakan dalam penyusunan 

laporan riset tersebut?  

b. Jelaskan hubungan metode Dividend Discounted Model dan Price Earning Ratio. Jelaskan 

tiga variabel yang mempengaruhi PER (untuk menentukan rekomendasi di atas) 

c. Hitunglah price earning ratio untuk 2011 earning/profit, apabila diketahui data-data 

berikut: 

 Jumlah saham beredar  : 8,780 milyar lembar 

 Target penjualan 2011  : Rp. 44.855 milyar 

 Gross profit margin 2011  : 27,7% 

 Operating profit margin 2011 : 14,7% 

 Net profit margin   : 6,58% 

Soal 4 (20%) 

Misalkan saudara menginvestasikan dana sebesar Rp. 40.000.000.000 pada empat macam 
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saham: A, B, C, dan D dengan proporsi yang sama. Masing-masing saham tersebut mempunyai 

expected return per tahun sebagai berikut: 

Saham A 20% 

Saham B 10% 

Saham C 12% 

Untuk menentukan seberapa besar risiko dari portfolio tersebut, saudara perlu menghitung 

variance dari portfolio tersebut. Jika diketahui korelasi dari saham tersebut dan variance dari 

masing-masing saham tersebut adalah sebagai berikut 

Korelasi Saham A Saham B Saham C Saham D 

Saham B 0,50    

Saham C 0,60 0,30   

Saham D -0,30 -0,20 -0,10  

Variance 0,04 0,16 0,02 0,10 

Ditanya: 

a. Hitunglah berapa expected return dari portfolio saudara! 

b. HItunglah berapa variance dari portfolio saudara? 

c. Kesimpulan apakah yang dapat saudara tunjukkan dari hasil perhitungan tersebut? 

Soal 5 (20%) 

Jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan capital market line (CML)? 

b. Nyatakan CML dalam persamaan matematis! Buatlah grafiknya! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c. Jelaskan mengapa CML diasumsikan selalu mempunyai slope yang positif? Dalam hal 

apakah slope CML mungkin negatif? 

M 

L 

E(Rm) 

RF 

Risk Premium for the market portfolio M = 

E(Rm) - RF 

Risk of market 

portfolio M 
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d. Jelaskan apa yang dimaksud dengan the separation theorem dan teori portfolio! 

Soal 6 (20%) 

a. Compare and contrast the passive strategies of the buy-and-hold and buying index funds. 

(5%) 

b. How could fund managers (and individual investors) use Beta in market timing? (5%) 

c. What are the four broad stock sectors? What is sector rotation? Explain what changes in 

the business cycle would prompt one to rotate from one sector to another. (10%) 

JAWABAN 

Soal 1 

1a. Exchange Traded Fund adalah suatu portfolio yang berisi kumpulan saham yang 

terdiversifikasi, bersifat pasif, dan diperdagangkan di bursa saham seperti layaknya saham biasa. 

Keuntungan:  

 Sifatnya yang pasif memberikan keuntungan yaitu annual expense ratio yang lebih 

rendah dibanding portfolio yang di-manage secara aktif 

 ETF memiliki efisiensi pajak yang tinggi 

Kerugian: 

 Sifatnya yang pasif memberikan kerugian berupa keuntungan dari portfolio yang 

cenderung tidak stabil dibanding portfolio yang di-manage secara aktif. 

Perbedaan Mutual Fund dengan ETF adalah reksa dana (mutual fund) tidak diperdagangkan 

secara aktif di bursa. Contoh ETF di bursa Indonesia adalah ETF LQ45 di mana isi dari portfolio 

terdiri dari saham-saham yang dikeluarkan perusahaan yang listed dalam indeks LQ45. 

c. (i) Total kapitalisasi saham di BEI = (?) 

(ii) IHSG Penutupan = 1,004241615 * 3.546,95 = 3.561,99 

(iii)  

Kapitalisasi 
Pasar (1) 

Harga 
Penutupan 

(2) 

Selisih 
Harga 

(1) 

Selisih 
Harga/Harga 
Penutupan 

(4) 

(1) * (4) 

7,92% 56950 200 0,003511853       
0,00027814  

6,31% 9100 200 0,021978022       
0,00138681  
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5,71% 6850 200 0,02919708       
0,00166715  

4,79% 6700 200 0,029850746       
0,00142985  

4,47% 17050 200 0,011730205       
0,00052434  

          
0,00528630  

IHSG Penutupan = (1 + 0.00528630) *  3.546,95 = 3.656,7 

 

Soal 2 

2a. Beta adalah ukuran risiko saham individual relatif terhadap portfolio saham keseluruhan. 

Semakin tinggi volatilitas atau fluktuasi nilai sebuah saham, semakin besar nilai beta yang 

dimilikinya. Dengan kata lain, risiko berbanding lurus dengan nilai beta. Investor yang risk averse 

lebih baik memilih portfolio dengan beta yang lebih kecil, karena nilai beta tersebut menandakan 

bahwa risiko yang dimiliki oleh portfolio tersebut juga rendah. 

2b. untr = 25 ; . myor = 10 ; untr,myor = 0,7 

p = [ w1
2

1
2 + w2

2
2

2 + 2w1w2 * 12 12 ]0,5 

      = [0,52 252 + 0,52 102 + 2*0,5*0,5*0,7*25*10]0,5 

      = 16,3935 

2c. E(Runtr) = 0,091 + 1,578 * (0,145-0,091) = 0,176212 ; 17,6212% 

E(Rmyor) = 0,091 + 0,718 * (0,145- 0,091) = 0,12977 ; 12,977% 

E (RPortfolio) = 50% * 17,6212% + 50% * 12,977% = 15,2956% 

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa investor lebih baik menaruh 100% uangnya dalam 

saham UNTR karena saham ini memberikan tingkat return yang paling tinggi diantara 3 pilihan ini. 

Akan tetapi pertimbangan investor jangan hanya didasarkan pada tingkat expected return saja, 

tetapi harus didasarkan pada risk yang ditawarkan juga. 

Soal 3 

3a. The target price and relative valuation approach. Pendekatan ini menggunakan EPS, PER, 

Price/Sales Ratio, Price/Book Value Ratio, Price Earning to Growth Ratio, sebagai ukuran dalam 

menilai suatu saham. 
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3b. Metode DDM dan PER memiliki hubungan komplemen, atau saling melengkapi satu sama lain. 

Dengan DDM, analis bisa melakukan valuasi nilai saham dengan lebih tepat, akan tetapi seiring 

dengan uncertainty yang selalu terjadi di masa depan, model ini sulit untuk diterapkan. Di sisi lain 

PER adalah metode yang lebih realistis dan lebih mudah untuk digunakan, walaupun tingkat 

akurasinya lebih rendah dibanding DDM. Oleh sebab itu penggunaan kedua metode ini dapat 

mengeliminasi kekurangan dari masing-masing metode sehingga dapat membantu analis 

memberikan valuasi saham yang akurat. 

3 variabel yang mempengaruhi PER adalah 

 Harga saham: terlihat dari harga saham 

 Laba yang diperoleh perusahaan 

 Potensi growth yang akan dialami oleh perusahaan: terlihat dari 2 kondisi dalam 

katalis harga; exposure yang lebih luas dan perbaikan kondisi pasar. 

3c. P/E Ratio= Price / EPS 

EPS = Net Income / jumlah outstanding shares 

 = (6,58%) * 44.855 M  

           8.780 M 

 = 0,33615 

PER = 6.000 / 0,36615 = 17.849,17 

Price Earning Ratio menunjukkan berapa besar willingness to pay investor terhadap earning yang 

diberikan oleh suatu perusahaan. 

 

Soal 4 

4a. E(Rp)= 0,25 * (20%+10%+12%+9%) = 12,75% ; atau dalam rupiah Rp. 5.100.000.000. 

4b. 2
p= wa

2
a

2 + wb
2

b
2 + wc

2
c
2 + wd

2
d

2 + 2wawbabab + 2wawcacac + 2wawdadad + 2wbwcbcbc + 2wbwdbdbd + 

2wcwdcdcd 

2
p= 0,252 + 0,252 + 0,252 + 0,0252 + 2 0,25 0,25 0,2 0,4 0,5+ 2 0,25 0,25 0,2 0,14 0,6+ 2 0,25 0,25 

0,2 0,32 -0,3+ 2 0,25 0,25 0,4 0,14 0,3+ 2 0,25 0,25 0,4 0,32 -0,2+ 2 0,25 0,25 0,14 0,32 -0,1 

2
p= 0,02304 

p= 0,1517 

4c. Variance, covariance dan bobot dari setia saham mempengaruhi risk yang dimiliki leh sebuah 

portfolio. Dengan 3 faktor ini, risiko dari portfolio dapat menjadi lebih rendah daripada risiko 

yang dimiliki masing-masing saham. 
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Soal 5  

5a. Capital Market Line adalah garis yang menggambarkan hubungan ekuilibrium antara expected 

return dan risk dari efficient portfolios. 

5b. E(Rp) = RF + p (Gambar grafik terdapat di bawah soal)ini rumus nya ilang dikit apa gmn? 

5c. Seorang investor yang memiliki sifat risk averse pasti mengharapkan return yang lebih tinggi 

untuk setiap tambahan risk yang harus ditanggung. Oleh sebab itu CML memiliki slope yang 

positif. CML kemungkinan memiliki slope negatif ketika RF melebihi return yang dihasilkan oleh 

portfolio. CML dapat memiliki slope positif pada posisi ex ante (before the fact) dan memiliki 

slope negatif pada posisi ex post (after the fact) 

5d. The separation theorem menyatakan bahwa keputusan investasi (portfolio mana yang harus 

dipilih) terpisah dari keputusan financing (bagaimana cara mengalokasikan dana investasi antara 

risk-free asset dan risky asset). Keputusan investasi adalah keputusan teknis yang tidak 

dipengaruhi oleh investor, sedangkan keputusan financing bergantung pada preferensi investor 

dan merupakan keputusan pribadi dari investor. 

Soal 6 

6a. Buy-and-hold strategy adalah strategi yang dilakukan seorang investor untuk membeli dan 

menyimpannya sampai jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pilihan 

saham dalam portfolio tidak terbatas, dapat berasal dari sektor mana saja, tergantung dar tujuan 

(return) yang ingin dicapai oleh masing-masing investor. 

Buying index funds adalah strategi yang dilakukan oleh investor untuk membeli saham-saham 

yang terdapat dalam suatu indeks saham. Sebagai contoh seorang investor dapat membeli saham 

dari perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam indeks LQ-45. Investor ini tidak perlu 

melakukan research apapun. Dengan strategi ini, pilihan salam dalam portfolio menjadi terbatas. 

6b. Fund managers dapat menggunakan beta portfolio yang lebih tinggi saat mereka 

mengantisipasi perbaikan kondisi pasar dan mengurangi nilai beta saat pasar diekspektasi akan 

mengalami penurunan 

6c. Four broad stock sectors adalah sektor-sektor saham yang diekspektasi akan memiliki 

performa yang berbeda antara satu dengan yang lain saat terjadi perubahan dalam kondisi 

ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah: interest-sensitive sectors, consumer durable stocks, 

capital goods stocks dan defensive stocks. 

Sector Rotation adalah strategi aktif yang merubah proporsi masing-masing sektor dalam 

portfolio untuk mengambil keuntungan dari sektor yang diprediksi akan memberikan keuntungan 

besar, dan menghindari kerugian dari sektor yang diprediksi akan mengalami penurunan nilai.  


