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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang 

telah terdaftar pada indeks pasar modal BISNIS-27 dan indeks pasar 

modal PEFINDO25 pada periode pengumuman Februari 2012 – 

Oktober 2017.  Saham perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar 

pada indeks BISNIS-27 dan PEFINDO25 merupakan saham milik 

perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan sebagai syarat masuk ke dalam indeks pasar modal 

tersebut.  Kriteria-kriteria yang disyaratkan meliputi kriteria 

fundamental yaitu rasio-rasio keuangan perusahaan dan kriteria 

teknikal yaitu mengenai kapitalisasi pasar dan volume nilai 

perdagangan (Hartono, 2014). 

   Setiap enam bulan BEI mengeluarkan laporan pengumuman 

daftar resmi yang berisikan perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

pada indeks pasar modal.  Periode pengumuman indeks pasar 

BISNIS-27 yaitu bulan Mei – Oktober dan bulan November – April, 

sedangkan periode pengumuman indeks pasar PEFINDO25 yaitu 

bulan Februari – Juli dan bulan Agustus – Januari.  Laporan 
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pengumuman yang dikeluarkan BEI tersebut menjadi sumber dasar 

dalam proses pemilihan sampel karena ketersediaan data telah dijamin 

selama periode pengamatan pada penelitian ini. 

 Berdasarkan jangka waktu periode penelitian ini, terdapat 11 

periode pengumuman yang terdiri dari satu pengumuman pra-

pengamatan dan 10 pengumuman yang akan diamati dan dilakukan 

pengujian.  Berikut disajikan daftar periode pengumuman untuk 

indeks BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 pada periode pra-

pengamatan dan periode pengamatan. 

Tabel 4.1  Daftar Periode Pengumuman Indeks 

Pengumuman 
Periode Pengumuman Indeks 

BISNIS-27 PEFINDO25 

Pra - Pengamatan 1 Mei – Oktober 2012 Februari – Juli 2012 

Pengamatan 

2 November 2012 – 

April 2013 

Agustus 2012 – 

Januari 2013 

3 Mei – Oktober 2013 Februari – Juli 2013 

4 November 2013 – 

April 2014 

Agustus 2013 – 

Januari 2014 

5 Mei – Oktober 2014 Februari – Juli 2014 

6 November 2014 – 

April 2015 

Agustus 2014 – 

Januari 2015 

7 Mei – Oktober 2015 Februari – Juli 2015 

8 November 2015 – 

April 2016 

Agustus 2015 – 

Januari 2016 

9 Mei – Oktober 2016 Februari – Juli 2016 

10 November 2016 – 

April 2017 

Agustus 2016 – 

Januari 2017 

11 Mei – Oktober 2017 Februari – Juli 2017 

Sumber : BEI 

 

4.1.1.  Pemilihan Portofolio Optimal dengan Single Index Model 
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 Dalam memilih perusahaan yang terdaftar pada indeks 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 selama periode 

pengamatan yang telah terlampir sebelumnya untuk dijadikan 

sampel perusahaan, diperlukan proses pemilihan portofolio 

optimal yang berisikan saham-saham optimal menurut Single 

Index Model.   

 Proses pemilihan sekuritas optimal pada tabel 4.2 sebagai 

contoh pada indeks BISNIS-27 periode pengumuman Mei-

Oktober 2016,  daftar perusahaan yang terdaftar pada periode 

pengumuman tersebut antara lain AALI, ADRO, AKRA, 

ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BDMN, BMRI, BSDE, CPIN, 

CTRA, GGRM, ICBP, INCO, INTP, KLBF, LPKR, MIKA, 

MNCN, PGAS, PNBN, PTBA, PWON, SMGR, TLKM dan 

UNTR.  Selanjutnya dilakukan perhitungan risk free rate yang 

diambil dari tingkat suku bunga SBI tahunan sebesar 4,75% 

dan dijadikan harian sebesar 0,32% agar dapat diketahui besar 

excess return harian, variance error dan variance market agar 

dapat dijadikan input untuk penentuan saham optimal dan 

perhitungan Sharpe Measure (rumus lihat hal. 31-32).  

Perhitungan selanjutnya yang diperlukan sebagai input yaitu 

dengan mencari Alpha dan Beta saham sehingga dapat 

menghasilkan expected return dan excess return to beta (lihat 

hal. 31-32).  Setelah mendapatkan semua input tersebut maka 
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langkah selanjutnya yaitu mengurutkan excess return to beta 

dari yang paling besar hingga paling kecil dan juga dapat 

dilakukan perhitungan Ci saham agar data diketahui besar 

Cut-Off Rate (selanjutnya C*) saham (lihat hal.32).   

 Dalam menentukan saham yang optimal, selain melihat 

nilai Ci saham yang berada di atas nilai C* juga perlu dilihat 

nilai excess return saham yang bernilai positif dan nilai excess 

return to beta saham yang lebih besar dari nilai Ci saham 

tersebut. Saham-saham yang telah memenuhi kriteria tersebut 

merupakan saham yang optimal pada masing-masing 

pengumumannya dan kemudian dapat dihitung proporsi dana 

untuk masing-masing saham pada tiap periode pengumuman 

(lihat hal.32).   

 Setelah ditemukan besar C*, pada periode pengumuman 

Mei-Oktober 2016 menyisakan dua sekuritas yang optimal 

yaitu sekuritas ADRO dengan mean return sebesar 0,0072 dan 

PTBA dengan mean return sebesar 0,0048.  Selanjutnya pada 

perhitungan proporsi dana masing-masing sekuritas, ADRO 

memperoleh proporsi dana sebesar 80,98% dan PTBA sebesar 

19,02%.   

 

 

Tabel 4.2  Daftar Sampel Indeks BISNIS-27 
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Periode Pengumuman 
BISNIS-27 

Total 
Emiten Proporsi 

Mei – Okt 2012 TLKM 100% 100% 

Nov 2012 – Apr 2013 CPIN 100% 100% 

Mei – Okt 2013 - - - 

Nov 2013 – Apr 2014 - - - 

Mei – Okt 2014 - - - 

Nov 2014 – Apr 2015 - - - 

Mei – Okt 2015 - - - 

Nov 2015 – Apr 2016 ADRO 100% 100% 

Mei – Okt 2016 
ADRO 80,98% 

100% 
PTBA 19,02% 

Nov 2016 – Apr 2017 INTP 100% 100% 

Mei – Okt 2017 - - - 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 

Tabel 4.3  Daftar Sampel Indeks PEFINDO25 

Periode Pengumuman 
PEFINDO25 

Total 
Emiten Proporsi 

Feb - Jul 2012 AISA 100% 100% 

Ags 2012 – Jan 2013 
AMAG 9,79% 

100% 
TOTL 90,21% 

Feb - Jul 2013 
CMNP 35,77% 

100% 
LPCK 64,23% 

Ags 2013 – Jan 2014 
BWPT 40,08% 

100% 
TIFA 59,92% 

Feb – Jul 2014 MTDL 100% 100% 

Ags 2014 – Jan 2015 BISI 100% 100% 

Feb – Jul 2015 AMAG 100% 100% 

Ags 2015 – Jan 2016 - - - 

Feb – Jul 2016 
BEST 6,28% 

100% 
ELSA 93,72% 

Ags 2016 – Jan 2017 ACES 100% 100% 

Feb – Jul 2017 - - - 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

4.2.  Analisis Data 
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a. Statistik Deskriptif 

 Berbagai data pada penelitian ini mendukung adanya 

keberagaman hasil return saham pada indeks BISNIS-27 dan 

indeks PEFINDO25 selama periode pengamatan pengumuman 

masing-masing indeks tersebut.  Data-data tersebut akan 

diperlihatkan pada tabel deskriptif berikut :  

 

Tabel 4.4   Statistik Deskriptif Indeks BISNIS-27 

Periode N Mean St.dev Min Max 

Mei – Okt 2012 124 0,00048 0,01159 -0,04053 0,03999 

Nov 2012 – Apr 2013 119 0,00134 0,00919 -0,01923 0,02605 

Mei – Okt 2013 122 -0,00089 0,02213 -0,06846 0,07328 

Nov 2013 – Apr 2014 119 0,00112 0,01401 -0,03257 0,04901 

Mei – Okt 2014 121 0,00057 0,01012 -0,03499 0,02441 

Nov 2014 – Apr 2015 122 -0,00031 0,00918 -0,04577 0,01878 

Mei – Okt 2015 120 -0,00112 0,01709 -0,04858 0,06131 

Nov 2015 – Apr 2016 114 0,00089 0,01316 -0,03724 0,04491 

Mei – Okt 2016 121 0,00144 0,01099 -0,03998 0,03741 

Nov 2016 – Apr 2017 120 0,00037 0,01079 -0,05434 0,03191 

Mei – Okt 2017 118 0,00061 0,00739 -0,01613 0,03432 

Total 1320 0,00041 0,01296 -0,06846 0,07328 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

  

 Berdasarkan tabel statistik deskriptif pada indeks BISNIS-

27, menunjukkan rata-rata pengembalian / mean return pada 

11 periode pengumuman yang diamati pada indeks BISNIS-27 

bernilai 0,00041 (positif), namun terdapat tiga pengumuman 

yang memiliki rata-rata return negatif.  Tiga periode 
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pengumuman tersebut yaitu pada periode pengumuman Mei – 

Oktober 2013, November 2014 – April 2015 dan Mei – 

Oktober 2015, sedangkan pengumuman lainnya memperoleh 

nilai rata-rata return  positif. Selain itu, perolehan nilai return 

terendah yaitu terdapat pada periode pengumuman Mei – 

Oktober 2013 sebesar -0,06846 dan tertinggi pada periode 

pengumuman Mei – Oktober 2013 yaitu sebesar 0,07328.   

 

Tabel 4.5   Statistik Deskriptif Indeks PEFINDO25 

Periode N Mean St.dev Min Max 

Feb - Jul 2012 125 0,00071 0,01328 -0,04784 0,03923 

Ags 2012 – Jan 2013 119 0,00008 0,00961 -0,02359 0,02679 

Feb - Jul 2013 124 -0,00111 0,01621 -0,06104 0,04003 

Ags 2013 – Jan 2014 117 -0,00027 0,01868 -0,06548 0,05446 

Feb – Jul 2014 117 0,00211 0,01281 -0,03893 0,03319 

Ags 2014 – Jan 2015 125 -0,00017 0,0111 -0,03906 0,03133 

Feb – Jul 2015 120 -0,00101 0,01352 -0,07342 0,04479 

Ags 2015 – Jan 2016 121 -0,00189 0,01287 -0,03976 0,02655 

Feb – Jul 2016 112 0,00195 0,01101 -0,03471 0,04462 

Ags 2016 – Jan 2017 126 -0,00079 0,01159 -0,03822 0,03065 

Feb – Jul 2017 112 0,00008 0,00951 -0,03383 0,02777 

Total 1318 -0,00005 0,01303 -0,07342 0,05446 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 

 Berdasarkan tabel statistik deskriptif pada indeks 

PEFINDO25, menunjukkan hasil perhitungan rata-rata 

pengembalian / mean return pada 11 periode pengumuman 

yang diamati pada indeks PEFINDO25 bernilai -0,00005 

(negatif) dan terdapat lima pengumuman yang memiliki rata-
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rata return positif. Lima periode pengumuman tersebut yaitu 

pada periode pengumuman Februari – Juli 2012, Agustus 2012 

– Januari 2013, Februari – Juli 2014, Februari – Juli 2016 dan 

Februari – Juli 2017, sedangkan pengumuman lainnya 

memperoleh nilai rata-rata return  negatif.  Selain itu, 

perolehan nilai return terendah yaitu terdapat pada periode 

pengumuman Februari – Juli 2015 yaitu sebesar -0,07342 dan 

tertinggi pada periode Agustus – Januari 2014 yaitu sebesar 

0,05446. 

  

b.  Test of Homogeneity of Variances 

 Dalam menentukan homogenitas dari standar deviasi / 

varian yang terdapat pada suatu periode pengamatan dimana 

pada penelitian ini mengamati homogenits standar deviasi / 

varian dari periode pengamatan pada indeks BISNIS-27 dan 

PEFINDO25, dapat dilihat pada Uji Homogenitas Varian (Test 

of Homogeneity of Variances) dimana : 

H0 = Standar deviasi / varian bersifat homogen,  

1 = 2 = 3 = … = 11 

H1 = Paling sedikit terdapat satu pasang standar deviasi / varian 

yang berbeda. 
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Berikut adalah hasil uji homogenitas varian pada indeks 

BISNIS-27 selama periode pengamatan : 

Tabel 4.6  Hasil Uji Homogenitas Varian BISNIS-27 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

Tabel 4.7  Hasil Uji Homogenitas Varian PEFINDO25 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil uji homogenitas standar deviasi / varian  

dari indeks BISNIS-27 dan PEFINDO25 tersebut dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05), didapat hasil 

signifikan 0,000.  Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

terdapat paling sedikit satu pasang standar deviasi / varian yang 

berbeda antar pengumuman. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

BISNIS27    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

15.806 10 1309 .000 

Test of Homogeneity of Variances 

PEFINDO25    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.631 10 1307 .000 
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c.   Uji T-Satu Sampel 

Tabel 4.8  Hasil Uji T Portofolio Optimal Turunan BISNIS-27 

Model 1: OLS, using observations 1-5 

Dependent variable: sharpe 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −0.0401718 0.0468991 −0.8566 0.4400  

 

Mean dependent var −0.040172  S.D. dependent var  0.104870 

Sum squared resid  0.043991  S.E. of regression  0.104870 

R-squared  0.000000  Adjusted R-squared  0.000000 

Log-likelihood  4.738356  Akaike criterion −7.476712 

Schwarz criterion −7.867274  Hannan-Quinn −8.524942 

 

Tabel 4.9  Hasil Uji T Portofolio Optimal Turunan PEFINDO25 

Model 1: OLS, using observations 1-9 

Dependent variable: sharpe 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −0.0698067 0.0400316 −1.744 0.1194  

 

Mean dependent var −0.069807  S.D. dependent var  0.120095 

Sum squared resid  0.115382  S.E. of regression  0.120095 

R-squared  0.000000  Adjusted R-squared  0.000000 

Log-likelihood  6.834837  Akaike criterion −11.66967 

Schwarz criterion −11.47245  Hannan-Quinn −12.09528 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 Pada hasil uji T-satu sampel pada portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25, Sharpe 

measure digunakan sebagai input data dalam menilai kinerja 

portofolio optimal turunan indeks pada periode pengamatan. 

Uji ini dilakukan dengan Gretl dengan tingkat signifikansi 5% 

(0,05).   
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 Berdasarkan hasil uji T-satu sampel tersebut didapat hasil 

p-value portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dengan 

jumlah lima input data didalamnya didapat sebesar 0,4400 > 

0,05.  Sedangkan hasil uji T-satu sampel portofolio optimal 

turunan indeks PEFINDO25 dengan jumlah sembilan input 

data didalamnya didapatkan hasil p-value sebesar 0.1194 > 

0,05.  Hasil p-value kedua portofolio optimal turunan kedua 

indeks tersebut dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan 

kinerja portofolio optimal turunan yang signifikan antar 

pengumuman pada indeks BISNIS-27 maupun indeks 

PEFINDO25 selama periode pengamatan. 

 

Tabel 4.10  Hasil Uji T Indeks BISNIS-27 

Model 1: OLS, using observations 1-10 

Dependent variable: sharpe 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −0.272418 0.0431372 −6.315 0.0001 *** 

 

Mean dependent var −0.272418  S.D. dependent var  0.136412 

Sum squared resid  0.167474  S.E. of regression  0.136412 

R-squared  0.000000  Adjusted R-squared  0.000000 

Log-likelihood  6.258190  Akaike criterion −10.51638 

Schwarz criterion −10.21379  Hannan-Quinn −10.84831 
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Tabel 4.11  Hasil Uji T Indeks PEFINDO25 

Model 1: OLS, using observations 1-10 

Dependent variable: sharpe 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −0.331671 0.0346800 −9.564 <0.0001 *** 

 

Mean dependent var −0.331671  S.D. dependent var  0.109668 

Sum squared resid  0.108244  S.E. of regression  0.109668 

R-squared  0.000000  Adjusted R-squared  0.000000 

Log-likelihood  8.440399  Akaike criterion −14.88080 

Schwarz criterion −14.57821  Hannan-Quinn −15.21273 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017  

 

 Berdasarkan hasil uji T-satu sampel tersebut didapat hasil 

p-value indeks BISNIS-27 sebesar 0,0001 < 0,05.  Sedangkan 

hasil uji T-satu sampel indeks PEFINDO25 didapatkan hasil p-

value yang sangat rendah sebesar <0.0001 dimana p-value < 

0,05.  Hasil p-value portofolio optimal turunan dar kedua 

indeks tersebut dapat dikatakan terdapat perbedaan kinerja 

yang signifikan antar pengumuman pada indeks BISNIS-27 

maupun indeks PEFINDO25 selama periode pengamatan. 
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d.  Uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan 

Tabel 4.12  Hasil Uji Wilcoxon Portofolio Optimal Turunan 

BISNIS-27 dan PEFINDO25 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

  

 Hasil uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan yaitu pada 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan indeks 

PEFINDO25 menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi 

10% (0,1).  Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada dua sampel 

tersebut didapat nilai signifikansi sebesar 0,465 > 0,1 yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 

dengan portofolio optimal turunan indeks PEFINDO25 selama 

periode pengamatan.   

 

Test Statisticsb 

 Turunan_P25 - 

Turunan_B27 

Z -.730a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Tabel 4.13  Hasil Uji Wilcoxon Portofolio Optimal Turunan dan 

Indeks BISNIS-27  

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 Hasil uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan yaitu pada 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan indeks 

BISNIS-27 didapat nilai signifikansi sebesar 0,068 < 0,1 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dengan 

indeks BISNIS-27 selama periode pengamatan. 

 

Tabel 4.14  Hasil Uji Wilcoxon Portofolio Optimal Turunan dan 

Indeks PEFINDO25 

 

Test Statisticsb 

 Indeks_P25 - 

Turunan_P25 

Z -1.461a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .144 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

Test Statisticsb 

 Indeks_B27 - 

Turunan_B27 

Z -1.826a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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 Hasil uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan yaitu pada 

portofolio optimal turunan indeks PEFINDO25 dan indeks 

PEFINDO25 didapat nilai signifikansi sebesar 0,144 > 0,1 yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja portofolio optimal turunan indeks PEFINDO25 

dengan indeks PEFINDO25 selama periode pengamatan. 

 

Tabel 4.15  Hasil Uji Wilcoxon Indeks BISNIS-27 dan PEFINDO25 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 Hasil uji Wilcoxon Dua Sampel Berpasangan yaitu pada 

indeks BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 didapat nilai 

signifikansi sebesar 0,575 > 0,1 yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja indeks 

BISNIS-27 dengan indeks PEFINDO25 selama periode 

pengamatan. 

 

Test Statisticsb 

 Indeks_P25 - 

Indeks_B27 

Z -.561a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .575 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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4.3.  Pembahasan 

 Sesudah memperlihatkan hasil dari statistik deskriptif, tes 

homogenitas varian (test of homogeneity of variances), uji Anova, uji 

T-satu sampel dan uji Wilcoxon maka dapat dilakukan pengujian 

hipotesis untuk  menginformasikan hasil dari uji T-satu sampel dan 

uji Wilcoxon sebagai berikut : 

H1a : Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal yang 

diturunkan dari indeks BISNIS-27 pada periode 

pengumuman Mei 2012–Oktober 2017. 

 Berdasarkan tabel 4.8 mengenai penilaian kinerja portofolio 

optimal turunan indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman Mei 

2012-Oktober 2017 menghasilkan rata-rata dependen variabel / mean 

dependent var sebesar −0.040172.  Hasil rata-rata yang bernilai 

negatif tersebut seiring dengan hasil signifikan uji T-satu sampel 

dengan p-value sebesar 0,4400 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan kinerja 

portofolio optimal yang diturunkan dari indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman Mei 2012–Oktober 2017. 

 Pada periode pengumuman Mei 2012 - Oktober 2017 terdapat lima 

pengumuman yang dapat dibentuk menjadi portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27, yaitu periode pengumuman Mei – 

Oktober 2012, November 2012- April 2013, November 2015 – April 
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2016, Mei – Oktober 2016 dan November 2016 – April 2017.  

Masing-masing pengumuman tersebut akan dinilai kinerja return 

dari saham-saham yang ada dalam portofolio optimal tersebut pada 

periode selanjutnya dengan menggunakan pengukuran Sharpe. 

 Hasil signifikan yang menampilkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kinerja yang terdapat antar pengumuman menunjukkan 

bahwa tiap pengumuman tersebut dapat dikatakan stabil dan tidak 

terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode 

tersebut.  Telah terbentuknya lima portofolio optimal dari lima 

pengumuman tersebut belum tentu mencerminkan bahwa portofolio 

tersebut memberikan kinerja yang baik.  Pada tabel 4.8 dapat dilihat 

bahwa rata-rata dependen variabel yaitu sharpe bernilai -0,0401718 

(negatif) yang menunjukkan bahwa kinerja portofolio tersebut 

kurang baik.  Hal ini dapat terjadi karena terdapat return saham yang 

lebih kecil dibandingkan dengan risk free rate  sehingga 

menghasilkan rata-rata excess return yang negatif yang kemudian 

berdampak pada kinerja portofolio. 

 

H1b : Terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal yang 

diturunkan dari indeks PEFINDO25 pada periode 

pengumuman Februari 2012–Juli 2017. 
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 Berdasarkan tabel 4.9 mengenai penilaian kinerja portofolio 

optimal turunan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

Februari 2012-Juli 2017 menghasilkan rata-rata dependen variabel 

/ mean dependent var sebesar −0.069807.  Hasil rata-rata yang 

bernilai negatif tersebut seiring dengan hasil signifikan uji T-satu 

sampel dengan p-value sebesar 0,1194 > 0,05 sehingga H0 diterima 

dan H1 ditolak yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan 

kinerja portofolio optimal yang diturunkan dari indeks 

PEFINDO25 pada periode pengumuman Februari 2012-Juli 2017. 

 Pada periode pengumuman Februari 2012 – Juli 2017 

terdapat sembilan pengumuman yang dapat dibentuk menjadi 

portofolio optimal urunan indeks PEFINDO25,  yaitu periode 

pengumuman Februari – Juli 2012, Agustus 2012 – Januari 2013, 

Februari – Juli 2013, Agustus 2013 – Januari 2014, Februari – Juli 

2014, Agustus 2014 – Januari 2015, Februari – Juli 2015, Februari 

– Juli 2016, Agustus 2016 – Januari 2017.  Masing-masing 

pengumuman tersebut akan dinilai kinerja return dari saham-

saham yang ada dalam portofolio optimal tersebut pada periode 

selanjutnya dengan menggunakan pengukuran Sharpe. 

 Perolehan hasil signifikan yang didapat juga menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar 

pengumuman pada indeks PEFINDO25 selama periode 

pengamatan sehingga antar pengumuman dapat dikatakan stabil 
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dan tidak terpengaruh oleh berbagai peristiwa yang terjadi.  Sama 

halnya dengan indeks BISNIS-27 sebelumnya, rata-rata kinerja 

portofolio optimal turunan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 

menampilkan hasil sebesar -0,069807 (negatif). Besar excess 

return yang negatif juga terdapat pada periode pengumuman ini 

sehingga membuat kinerja portofolio mengalami hasil yang kurang 

baik dan bernilai negatif.   

H2a : Terdapat perbedaan kinerja indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

 Berdasarkan tabel 4.10 mengenai penilaian kinerja 

indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman Mei 2012-

Oktober 2017 menghasilkan rata-rata dependen variabel / 

mean dependent var sebesar −0.272418.  Hasil rata-rata 

yang bernilai negatif tersebut bertolak belakang dengan 

hasil signifikan uji T-satu sampel dengan p-value sebesar 

0,0001 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang 

mengindikasikan terdapat perbedaan kinerja portofolio 

optimal yang diturunkan dari indeks BISNIS-27 pada 

periode pengumuman Februari 2012 – Juli 2017. 

 Terdapat 10 periode pengumuman yang digunakan 

dalam menilai kinerja indeks BISNIS-27 mulai dari 

periode pengumuman November 2012 – Oktober 2017.  
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Dilihat pada tabel 4.10 dihasilkan hasil signifikan yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang 

signifikan antar pengumuman pada indeks BISNIS-27.  

Perbedaan ini dapat dikarenakan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi selama periode pengumuman entah peristiwa yang 

terjadi pada internal perusahaan seperti pengumuman laba, 

pengumuman right issue dan lain-lain, juga dapat berasal 

dari eksternal perusahaan yang bersifat makro seperti 

faktor politik, ekonomi dan lainnya.  Perbedaan kinerja 

yang signifikan antar pengumuman ini dapat menjadi salah 

satu penyebab rata-rata kinerja portofolio yang bernilai 

sebesar -0,272418 (negatif) karena tidak stabilnya besar 

excess return yang dihasilkan tiap pengumumannya. 

  

H2b : Terdapat perbedaan kinerja indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

 Berdasarkan tabel 4.11 mengenai penilaian kinerja 

indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman Mei 2012-

Oktober 2017 menghasilkan rata-rata dependen variabel / 

mean dependent var sebesar −0.272418.  Hasil rata-rata 

yang bernilai negatif tersebut bertolak belakang dengan 

hasil signifikan uji T-satu sampel dengan p-value sebesar  
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0,0001 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang 

mengindikasikan terdapat perbedaan kinerja portofolio 

optimal yang diturunkan dari indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman Mei 2012–Oktober 2017. 

 Terdapat 10 periode pengumuman yang digunakan 

dalam menilai kinerja indeks PEFINDO25 mulai dari 

periode pengumuman Agustus 2012 – Juli 2017.  Dapat 

dilihat pada tabel 4.11 ditampilkan hasil signifikan yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang 

signifikan antar pengumuman pada indeks PEFINDO25.  

Tidak berbeda halnya dengan indeks BISNIS-27 

sebelumnya, perbedaan yang terjadi dapat dikarenakan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode 

pengumuman entah peristiwa yang terjadi pada internal 

perusahaan maupun eksternal perusahaan.  Perbedaan 

kinerja ini dapat menjadi salah satu penyebab rata-rata 

kinerja portofolio yang bernilai sebesar -0,331671 

(negatif) karena tidak stabilnya besar excess return yang 

dihasilkan tiap pengumumannya. 
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H3 : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

yang diturunkan dari indeks BISNIS-27 dan kinerja 

indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman tahun 

2012 – 2017. 

  Berdasarkan tabel 4.12 mengenai penilaian kinerja 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan portofolio 

optimal turunan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengamatan tahun 2012-2017 menghasilkan tingkat 

signifikan uji Wilcoxon dua sampel berpasangan sebesar 

0,465 > 0,1 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak yang 

mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja portofolio optimal yang diturunkan dari 

indeks BISNIS-27 dan kinerja indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

  Hasil signifikan yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara portofolio 

optimal turunan indeks BISNIS-27 dan portofolio optimal 

turunan indeks PEFINDO25 meskipun perusahaan yang 

terdaftar pada masing-masing indeks tidak sepenuhnya sama 

dapat disebabkan oleh beberapa hal.  Indeks BISNIS-27 dan 

indeks PEFINDO25 sama-sama memiliki rata-rata kinerja 

portofolio optimal turunan yang bernilai negatif menurut 

pengukuran Sharpe.  Selain itu, jumlah sekuritas yang 
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terdaftar pada suatu portofolio optimal turunan juga tidak 

berbeda jauh sehingga memungkinkan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada portofolio optimal turunan 

antar indeks tersebut. 

 

H4a : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

yang diturunkan dari indeks BISNIS-27 dengan kinerja 

indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman tahun 

2012 – 2017. 

  Berdasarkan tabel 4.13 mengenai penilaian kinerja 

portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan indeks 

BISNIS-27 pada periode pengamatan tahun 2012-2017 

menghasilkan tingkat signifikan uji Wilcoxon dua sampel 

berpasangan sebesar 0,068 < 0,1 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima yang mengindikasikan terdapat perbedaan antara 

kinerja portofolio optimal yang diturunkan dari indeks 

BISNIS-27 dengan kinerja indeks BISNIS-27 pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

  Hasil signifikan yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio optimal 

turunan indeks BISNIS-27 dengan kinerja indeks BISNIS-27 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 
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(Rachmanto & Budi, 2002).  Hasil penelitian pada hipotesis  

ini tidak mendukung dan tidak sependapat dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Manupassa, 

2001) yang menyatakan sebaliknya.   

   

H4b : Terdapat perbedaan antara kinerja portofolio optimal 

yang diturunkan dari indeks PEFINDO25 dengan 

kinerja indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

tahun 2012 – 2017. 

   Berdasarkan tabel 4.14 mengenai penilaian kinerja 

portofolio optimal turunan indeks PEFINDO25 dan indeks 

PEFINDO25 pada periode pengamatan tahun 2012-2017 

menghasilkan tingkat signifikan uji Wilcoxon dua sampel 

berpasangan sebesar 0,144 > 0,1 sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan 

antara kinerja portofolio optimal yang diturunkan dari 

indeks PEFINDO25 dengan kinerja indeks PEFINDO25 

pada periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

  Hasil signifikan yang didapat oleh indeks 

PEFINDO25 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja portofolio optimal turunan indeks 

PEFINDO25 dengan kinerja indeks PEFINDO25 juga 
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mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Rachmanto & Budi, 2002) dan tidak mendukung hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Manupassa, 

2001) yang menyatakan sebaliknya.   

H5  : Terdapat perbedaan antara kinerja indeks BISNIS-27 

dan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

tahun 2012 – 2017. 

 Berdasarkan tabel 4.15 mengenai penilaian kinerja 

indeks BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 pada periode 

pengamatan tahun 2012-2017 menghasilkan tingkat 

signifikan uji Wilcoxon dua sampel berpasangan sebesar 

0,575 < 0,1 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak yang 

mengindikasikan tidak terdapat perbedaan antara kinerja 

indeks BISNIS-27 dengan kinerja indeks PEFINDO25 pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

 Hasil signifikan yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antar kinerja indeks 

BISNIS-27 dengan indeks PEFINDO25 dapat terjadi 

karena keduanya menghasilkan tingkat signifikansi yang 

hampir sama yaitu < 0,0001 hingga 0,0001 sehingga kinerja 

indeks-indeks tersebut tidak jauh berbeda meskipun rata-

rata kinerja pada indeks bernilai negatif.  


