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ABTRACT 
 
Research Target this is the to know influence and 
analysis from expected return and risk penalty in 
telecommunications industrial sector. Influence and 
analysis are conducted to know optimum portofolio. 
Research that conducted writer is from Industri 
Telekomunikasi with 3 companies, that is PT. 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Indosat Tbk, and 
PT.  Infoasia Teknologi Global Tbk. Companies are 
referred obtained from Indonesia Stock Exchange 
(IDX). 
Research Result indicates that Tbk PT Telekomunikasi 
Indonesia haves expected return highest average in 
2005 semester 2 that mean investor conducts 
invesment on a large scale in referred . Highest 
Variant in 3003 semester 2 mean reward of level the 
result in referred. Most lowest Risk penalty owned by 
in 2007 semester 1 that mean only at in 2007 just risk 
that accepted investor during account low risk. 
Unility owned by this company reach maximum 
satisfaction level in 2005 semester 2. At company PT 
Indosat Tbk haves highest expected return in 2006 
semester 1 and the average of the very top in 2003 
semester 1. Highest Variant in 2006 semester 2006 
semester 1 that mean level of invesment that 
conducted investor get a run fors high result in 
referred. Most lowest Risk penalty owned by this 
company in 2004 semester 2, this condition shows risk 
that accounted on investor redah in 2004. Highest 
Utility in 2006 semester 1 mean with maximum 
satisfaction for investor. At research result PT 
Infoasia Teknologi Global Tbk haves expected return 
the average of highest in 2004 semester 2, this 
condition shows invesment that continuously 
conducted by investor. Highest Variant in 2006 
semester 1 that mean only at year is referred asset 
reward from invesment that level. Most lowest Risk 
penalty owned by in 2003 semester 1 show most 
lowest risk that experienced by investor. Highest 
Unility in 2004 semester 2, this condition shows with 
invesment that conducted reach maximum 
satisfaction level for a investor.  
 
Keywords : expected return, risk penalty and 
optimum portofolio 

 
PENDAHULUAN 

 
Dalam perkembangannya,  perekonomian 

Indonesia mulai memasuki babak baru menuju sistem 
ekonomi dimana peran pemodal semakin penting 
artinya. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 
dana untuk membiayai pembangunan, pasar modal 
menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan 
sekaligus sebagai cara penghimpunan dana selain 

sistem perbankan. Pasar modal merupakan tempat 
penyaluran investasi alternatif dan sebagai sumber 
dana yang tepat untuk melakukan ekspansi. Dengan 
adanya pasar modal memungkinkan investor untuk 
melakukan diversifikiasi. 

Dalam investasi di pasar modal, untuk 
pengambilan suatu keputusan seorang investor harus 
melakukan pertimbangan adanya faktor 
ketidakpastian investasi (risiko di masa yang akan 
datang), maka pemodal hanya bias mengharapkan 
tingkat pengembalian yang akan diperoleh serta risiko 
yang melekat didalamnya. Pemodal tidak bias 
mengetahui dengan pasti tingkat pengembalian yang 
akan diperoleh tanpa melakukan kajian terlebih 
dahulu.   

Kemajuan teknologi informasi, telah merubah 
pandangan orang terhadap dunia investasi. Investasi 
tidak hanya dianggap sebagai salah satu komponen 
penunjang kegiatan bisnis, tetapi telah menjadi 
komoditi bisnis itu sendiri. Inovasi dan diversifikasi 
bidang-bidang investasi, telah mampu membuka 
kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk 
berinvestasi, tidak terbatas pada pihak-pihak yang 
memiliki kapital atau modal yang besar saja. 

Pada dasarnya semua pilihan investasi 
mengandung peluang keuntungan disatu sisi dan 
potensi kerugian atau risiko di sisi lain seperti 
tabungan dan deposito di bank memiliki risiko kecil, 
denga keuntungan yang lebih kecil pula ketimbang 
keuntungan dari saham. Khusus untuk saham peluang 
keuntungan dan risiko yang mungkin timbul antara 
lain capital gain dan dividen. 

Perubahan risiko dari suatu proyek atau investasi 
tergantung pada risiko proyek atau investasi secara 
individu, besarnya kontribusi risiko proyek atau 
investasi bagi perusahaan dan besarnya kontribusi 
risiko proyek atau investasi terhadap portofolio surat 
berharga milik para pemegang saham.    

Salah satu yang berasosiasi dengan return yang 
diharapkan yaitu pinalty risiko atau risk penalty.  
Penulis ingin meneliti hubungan antara risk penalty 
dengan expected return, apakah dapat menghasilkan 
portofolio optimum saham?  Pengertian portofolio 
yaitu kumpulan efek atau aset lain yang dimiliki oleh 
pemodal perorangan atau lembaga.  Tujuan dari 
portofolio itu sendiri yaitu untuk mengurangi risiko 
dengan penganekaragaman kepemilikan efek. 

Menurut  Harry M. Markowitz (1965) yang 
merupakan pelopor pendekatan teori portofolio 
modern untuk investasi bahwa pendekatan Markowitz 
terhadap seleksi portofolio mengasumsikan investor 
mencari expected return maksimum dengan risiko 
tingkat tertentu dan ketidakpastian risiko yang 
minimum untuk expected return tertentu.  Investor 
akan memilih portofolio yang optimal dari sejumlah 
portofolio yang manawarkan expected return 
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maksimum untuk berbagai tingkat expected return.  
Risk penalty akan berkurang jika risk tolerance atau 
toleransi risiko naik. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah 
Deskriptif Kuantitatif, suatu metode yang dilakukan 
dengan mencari data yang dapat memberikan 
gambaran yang jelas, sistematik, dan akurat yang 
akan diterapkan sebagai perhitungan expected return 
dan risk penalty untuk mendapatkan portofolio 
optimum.  Data yang digunakan dalam rangka 
penyusunan penelitian ini berdasarkan riset yang 
kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan 
yang tepat.  Penelitian tertuju pada pemecahan 
masalah yang ada pada masa sekarang. 

Variabel yang digunakan untuk melakukan 
penelitian adalah variabel-variabel yang berkaitan 
dengan expected return, risk penalty, dan portofolio 
optimum yaitu : 
1. Harga saham, variabel ini menentukan hasil 

perhitungan yang akan diteliti oleh penulis. 
Harga saham tersebut dapat menghasilkan 
expected return yang merupakan dasar utama 
untuk menghasilkan indikator-indikator yang lain.  

2. Risiko, berisikan indikator-indikator antara lain 
varian, risiko toleransi, dan risiko pinalti. 
Indikator-indikator tersebut untuk melihat 
seberapa besar atau kecil risiko yang akan 
ditanggung oleh investor. 
Risiko dapat dihindari atau dikurangi dengan cara 
melakukan diversifikasi dan karena timbulnya 
faktor seperti masalah yang terdapat pada 
stuktur modal perusahaan. 

3. Portofolio optimum dengan indikator antara lain 
utility dan kurva indeferens. Utility untuk 
mengetahui tingkat kepuasan investor apakah 
maksimum atau minimum. Sedangkan kurva 
indeferens menunjukkan seberapa besar tingkat 
risk averse (tidak menyukai risiko) seorang 
investor. 

Metode analisis data yang akan digunakan adalah 
Analisis Kuantitatif untuk mengetahui Analisis 
Portofolio Optimum Saham Ditinjau dari Expected 
Return dan Risk Penalty dapat dilakukan dengan 
metode analisis regresi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A.  Perhitungan Expected Return 

 
Perhitungan expected return  berasal dari harga-

harga saham pada industri Telekomunikasi. 
Perhitungan dimaksudkan agar investor berinvestasi 
dan mempunyai imbalan atas keberanian investor 
untuk menangung risiko atas investasi yang 
dilakukannya. Expected return  merupakan salah satu 
faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga 
merupakan imbalan atas keberanian investor 
menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. 
Varian  imbalan hasil suatu asset adalah ekspektasi 
nilai atas devisiasi kuadrat dari imbalan hasil yang 

diharapkan.  Parameter-parameter rumus yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a). Expected Return 
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Dari rumus diatas, maka diperoleh hasil 
perhitungan sebagai berikut : 

  
1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

 
Tabel 1.  

Perhitungan Expected Return Tahun 2003-2004 
 

TLKM 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected  
Return 0,251236 8,725171 0,098235 -0,21517 

Rata-rata 0,002111 0,073321 0,008833 -0,00185 
Varian 0,000592 0,73267 0,000849 0,002578 

Sumber : Data diolah 
  
Dari tabel 1 diketahui bahwa expected return  

pada tahun 2003 semester 1 sebesar 0,251236 dengan 
rata-rata sebesar 0,002111 mengasilkan  varian 
sebesar 0,000592 dari harga saham terendah sebesar 
3.325 dan harga saham tertinggi sebesar 4.950, 
sedangkan pada semester 2 expected return sebesar 
8,725171 dengan rata-rata sebesar 0,073321 
menghasilkan varian sebesar 0,73267 dari harga 
saham terendah sebesar 4.125 dan harga saham 
tertinggi sebesar 6.750. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2003 semester 1 dan 2 mengalami 
kenaikan pada expected return, rata-rata dan varian 
sehingga tingkat pengembalian investasi dan risiko 
yang ditanggungnya juga meningkat.  

Pada tahun 2004 semester 1 expected return 
sebesar 0,099275 dengan rata-rata sebesar 0,008833 
menghasilkan  varian sebesar 0,000849 dari harga 
saham terendah sebesar 6.600 dan harga saham 
tertinggi sebesar 8.700, sedangkan pada semester 2 
expected return  sebesar –0,21517 dengan rata-rata 
sebesar – 0,00185 menghasilkan varian sebesar 
0,002578 dari harga saham terendah sebesar 4.125 
dan harga saham tertinggi sebesar 8.450. 

Pada tahun 2004 semester 1 dan 2 mengalami 
penurunan pada expected return dan rata-ratanya 
dikarenakan investor yang berinvestasi semakin 
menurun dengan risiko yang ditanggungnya atas 
imbalan hasil suatu asset yang dilakukannya juga 
megalami penurunan. Sedangkan pada varian 
mengalami peningkatan dari semester 1 ke semester 
2 sehingga tingkat risiko meningkat untuk berani 
mengambil risiko.  

Pada tahun 2003-2004 rata-rata expected return 
dan varian mengalami penurunan sehingga 
penanaman modal yang dilakukan investor juga akan 
menanggung risiko atas suatu aset tersebut. 
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Tabel 2. 
Perhitungan Expected Return Tahun 2005-2007 

 

TLKM 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected 
Return 0,03117 20,084 0,0221876 0,348879 -0,04651 

Rata-rata 0,000262 0,168773 0,001849 0,003597 -0,00052 
Varian 0,000273 2,072013 0,000604 0,000533 0,000301 

 Sumber : data diolah 
 
Pada tabel 2 diketahui bahwa expected return   

tahun 2005 semester 1 sebesar 0,03117 dengan rata-
rata sebesar 0,000262 varian sebesar 0,000273 dari 
harga saham terendah sebesar 4.175 dan harga saham 
tertinggi sebesar 5.350, sedangkan semester 2 
expected return sebesar 20,084 dengan rata-rata 
sebesar 0,000262 menghasilkan  varian sebesar 
2,072013 dari harga saham terendah sebesar 4.925 
dan harga saham tertinggi sebesar 6.150. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas suatu 
asset mengalami peningkatan beserta tingkat imbalan 
hasil yang diharapkan sehingga investor mau 
berinvestasi dan keberanian investor untuk 
menanggung risiko juga mengalami kenaikan yang 
sangat besar. 

 Pada tahun 2006 semester 1 expected return  
sebesar 0,0221876 dengan rata-rata sebesar 0,001849 
menghasilkan varian sebesar 0,000604 dari harga 
saham terendah sebesar 5.950 dan harga saham 
tertinggi sebesar 8.400, sedangkan semester 2 
expected return sebesar 0,348879 dengan rata-rata 
sebesar 0,003597 menghasilkan varian sebesar 
0,000533 dari harga saham terendah sebesar 7.100 
dan harga saham tertinggi sebesar 10.550 sehingga 
pada expected return dan rata-ratanya mengalami 
kenaikan tetapi pada varian mengalami penurunan 
yang tidak terlalu banyak sehingga invertor 
mempunyai keinginan untuk berinvestasi tentu saja 
dengan imbalan yang turun karena variannya.  

Pada tahun 2007 semester 1 memiliki expected 
return sebesar -0,04651 dengan rata-rata sebesar –
0,00052 varian sebesar 0,000301 dari harga saham 
terendah sebesar 9.050 dan harga saham tertinggi 
sebesar 10.800 sehingga tingkat pengembalian turun 
atas saham tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PT. Indosat Tbk 
 

Tabel 3. 
Perhitungan Expected Return Tahun 2003-2004 

 

ISAT 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected 
Return 8,019922 0,56385 -0,47192 0,370892 

Rata-rata 0,067965 0,004738 -0,004 0,003143 
Varian 0,682458 0,000722 0,006324 0,000348 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 3 tahun 2003 semester 1 expected 

return sebesar 8,019922 dengan rata-rata sebesar 
0,067965 menghasilkan  varian sebesar 0,682458 dari 
harga saham terendah sebesar 7.300 dan harga saham 
tertinggi sebesar 7.450, sedangkan pada semester 2 
expeced return sebesar 0,58385 dengan rata-rata 
sebesar 0,004738 menghasilkan varian sebesar 
0,000722 dari harga saham terendah sebesar 8.000 
dan harga saham tertinggi sebesar 15.000. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2003 semester 1 dan 
2 mengalami penurunan pada expected return , rata-
rata dan variannya sehingga investor tidak berminat 
untuk berinvestasi pada tahun tersebut karena 
imbalan hasil asetnya juga mengalami penurunan dan 
risikonya juga tinggi. 

 Pada tahun 2004 semester 1 expected return 
sebesar -0,47192 dengan rata-rata sebesar –0,004 
menghasilkan varian sebesar 0,006324 dari harga 
saham terendah sebesar 3.275 dan harga saham 
tertinggi sebesar 19.100, sedangkan pada semester 2 
expected return sebesar 0,370892 dengan rata-rata 
sebesar 0,003143 menghasilkan  varian sebesar 
0,000348 dari harga saham terendah sebesar 4.025 
dan harga saham tertinggi sebesar 6.000. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2004 semester 1 dan 
2 mengalami kenaikan pada expected return dan 
rata-ratanya yang berarti pengembalian atas asset 
juga meningakat dan investor yang berinvestasi 
semain meningkat, tetapi pada varian mengalami 
penurunan sehingga imbalan yang diharapkan juga 
menurun.

 
Tabel 4. 

Perhitungan Expected Return Tahun 2005-2007 
 

ISAT 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected 
Return -0,03622 0,00604 8,138602 0,478396 0,025002 

Rata-rata -0,00031 0,00005 0,067822 0,004932 0,000291 
Varian 0,000435 0,000402 0,733387 0,000582 0,000413 

Sumber : Data diolah 
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Pada tabel 4 tahun 2005 semester 1 expected 

return sebesar-0,03622 dengan rata-rata sebesar -
0,00031 menghasilkan varian sebesar 0,000435 dari 
harga saham terendah sebesar 4.275 dan harga saham 
tertinggi sebesar 6.400, sedangkan pada semester 2 
expected return  sebesar 0,00604 dengan rata-rata 
sebesar 0,067822 menghasilkan varian sebesar 
0,733387 dari harga saham terendah sebesar 4.875 
dan harga saham tertinggi sebesar 5.850. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2005 semester 1 dan 
2 mengalami kenaikan pada expected return dan 
rata-ratanya sehingga semakin banyak investor yang 
akan berinvestasi dengan tingkat pengembalian yang 
semakin meningkat, tetapi pada arian mengalami 
penurunan yang tidak terlalu banyak sehingga 
imbalan yang diharapkan tidak terlalu jauh. 

 Pada tahun 2006 semester 1 expected return 
sebesar 8,138602 dengan rata-rata sebesar 0,067822 
menghasilkan varian sebesar 0,0733387 dari harga 
saham terendah sebesar 4.050 dan harga saham 
tertinggi sebesar 6.100, sedangkan pada semester 2 
expected return sebesar 0,478396 dengan rata-rata 
sebesar 0,004932 menghasilkan varian sebesar 
0,000582 dari harga saham terendah sebesar 4.200 
dan harga saham tertinggi sebesar 6.850. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2006 semester 1 dan 
2 mengalami penurunan pada expected return, rata-
rata, dan variannya sehingga tingkat pengembalian 
suatu investasi menurun dan investor pun menyukai 
risiko yang sedikit.  

Pada tahun 2007 semester 1 expected return 
sebesar ,0,025002 degan rata-rata sebesar 0,000291 
menghasilkan varian sebesar 0,000413 dari harga 
saham terendah sebesar 5.600 dan harga saham 
tertinggi sebesar 6.850. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2007 expected return besar tetapi rata-
rata dan variannya kecil sehingga imbalan hasil yang 
diharapkan terlalu sedikit meskipun tingkat 
pengembaliannya besar. 
 
 
 

3. PT Infoasia Teknologi Global Tbk 
 

Tabel 5. 
Perhitungan Expected Return Tahun 2003-2004 

 

IATG 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected 
Return 0,204965 0,077867 0,211227 0,323044 

Rata-rata 0,001073 0,000623 0,001805 0,002738 
Varian 0,000369 0,000512 0,000502 0,00061 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 5 tahun 2003 semester 1 expected 

return sebesar 0,204965 dengan rata-rata sebesar 
0,001073 menghasilkan varian sebesar 0,000369 dari 
harga  saham terendah sebesar 500 dan harga saham 
tertinggi sebesar 700, sedangkan pada semester 2 
expected return  0,077867 dengan rata-rata sebesar 
0,000623 menghasilkan varian sebesar 0,000512 dari 
harga saham terendah sebesar 465 dan harga saham 
tertinggi sebesar 650. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2003 semester1 dan 2 mengalami 
penurunan pada expected return, rata-rata, dan 
variannya sehingga tingkat pengembalian investasi 
menurun begitu juga dengan imbalan yang diharapkan 
oleh investor. 

 Pada tahun 2004 semester 1 expected return 
sebesar 0,211227 dengan rata-rata sebesar 0,001805 
menghasilkan varian sebesar 0,000502 dari harga 
saham terendah sebesar 500 dan harga saham 
tertinggi sebesar 600, sedangkan pada semester 2 
expected return sebesar 0,323044 dengan rata-rata 
sebesar 0,002738 menghasilkan varian sebesar 
0,00061 dari harga saham terendah sebesar 550 dan 
harga saham tertinggi sebesar 800. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2004 semester 1 dan 
2 memgalami kenaikan pada expected return, rata-
rata, dan variannya sehingga tingkat pengembalian 
dan imbalan yang diharapkan oleh investor 
meningkat.

 
Tabel 6. 

Perhitungan Expected Return Tahun 2005-2007 
 

IATG 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected  
Return -0,34733 -0,08214 -0,20855 -0,05462 0,049605 

Rata-rata -0,00292 -0,00068 -0,00174 -0,00056 0,000557 
Varian 0,000457 0,003206 0,004205 0,003526 0,002916 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 6 tahun 2005 semester 1 expected 

return sebesar -0,34733 denga rata-rata sebesar -
0,00292 menghasilkan varian sebesar 0,000457 dari 
harga saham terendah sebesar 500 dan harga saham 
tertinggi sebesar 810, sedangkan pada semester 2 
expected return sebesar -0,08214 dengan rata-rata 
sebesar -0,00068 menghasikan varian sebesar 
0,003206 dari harga saham terendah sebesar 220 dan 
harga saham tertinggi sebesar 530. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2005 semester 1 dan 
2 mengalami penurunan pada expected return dan 
rata-ratanya sehingga tingkat pengembalian investor 
semakin menurun, pada varian mengalami kenaikan 

sehingga imbalan yang diharapkan investor meningkat 
meskipun dengan pengembalian yang turun.  

Pada tahun 206 semester 1 expected return  
sebesar -0,20855 dengan rata-rata sebesar -0,000174 
menghasilkan varian sebesar 0,004205 dari harga 
saham terendah sebesar 180 dan harga saham 
tertinggi sebesar 400, sedangkan pada semester 2 
expected return sebesar -0,05462 dengan rata-rata 
sebesar -0,00058 menghasilkan varian sebesar 
0,003526 dari harga saham terendah sebesar 150 dan 
harga saham tertinggi sebesar 250. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2006 semester 1 dan 
2 mengalami penurunan pada expected return, rata-
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rata, dan variannya sehingga tingkat pengembalian 
dan imbalan yang diharapkan oleh investor menurun.  

Pada tahun 2007 semester 1 expected return 
sebesar 0,049605 dengan rata-rata sebesar 0,000557 
menghasilkan varian sebesar 0,002916 dari harga 
saham terendah sebesar 180 dan harga saham 
tertinggi sebesar 300. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2007 untuk melakukan investasi baik 
dikarenakan tingkat pengembalian dan imbalan yang 
diharapkan oleh investor bagus. 

 
B. Perhitungan Risk Penalty 

 
Perhitungan risk penalty untuk mengetahui 

tingkat kepuasan (utility) seorang investor pada 
portofolio optimum. Investor semakin tinggi 
menanggung risiko, semakin tidak suka ia terhadap 
tambahan risiko. Besarnya risk tolerance  
menunjukkan keinginan seseorang untuk menanggung 
risiko lebih tinggi untuk mendapatkan return yang 
tinggi pula. Parameter-parameter rumus yang 
digunakan sebagai berikut : 
a). Risk Tolerance 

Risk tolerance angkanya ditentukan antara 0 
sampai dengan 100. Penulis memakai angka untuk 
risk tolerance sebesar 0,5. 

b). Risk Penalty 

 
ToleranceRisk
SquaredRisk

PenaltyRisk   

c).  Utility 
 Utility = Expected Return – Risk Penalty 
 
Dari rumus diatas, maka diperoleh hasil perhitungan 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

1. PT Telekomunukasi Indonesia Tbk 
 

Tabel 7. 
Perhitungan Risk Penalty Tahun 2003-2004 

 

TLKM 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected 
Return 0,251236 8,725171 0,098235 -0,21517 

Rata-rata 0,002111 0,073321 0,008833 -0,00185 
Varian 0,000592 0,73267 0,000849 0,002578 
Risk 

Tolerance 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk 
Penalty 

0,001105 1,465339 0,001697 0,005156 

Utility 0,250051 7,259832 0,096538 -0,22032 
Sumber : Data diolah 

 
Pada tabel 7  tahun 2003 semester 1 mempunyai 

risk tolerance sebesar 0,5 sehingga menghasilkan risk 
penalty sebesar 0,001105 dan utility sebesar 
0,250051, sedangkan pada semester 2 juga memiliki 
risk tolerance sebesar 0,5 yang menghasilkan risk 
penalty sebesar 1,485339 dan utility sebesar 
7,259832. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 
2003 semester 1 dan 2 mengalami peningkatan pada 
risk penalty dan utility sehingga investor tidak suka 
terhadap tambahan risiko. 

 Pada tahun 2004 semester 1 dan 2 mempunyai 
risk tolerance masing-masing sebesar 0,5. Pada 
semester 1 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,001697 dan utility sebesar 0,096538, sedangkan 
pada semester 2 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,005156 dan utility sebesar -0,22032. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2004 semester 1 dan 
2 pada risk penalty mengalami peningkatan, tentu 
saja risiko yang diterima oleh investor semakin 
bertambah. Pada  utility mengalami penurunan 
sehingga tingkat kepuasan investor berkurang dengan 
adanya tambahan risiko. 

 
Tabel 8. 

Perhitungan Risk Penalty Tahun 2005-2007 
 

TLKM 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected 
Return 

0,03117 20,084 0,0221876 0,348879 -0,04651 

Rata-rata 0,000262 0,168773 0,001849 0,003597 -0,00052 
Varian 0,000273 2,072013 0,000604 0,000533 0,000301 
Risk 

Tolerance 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk Penalty 0,000547 4,144027 0,001209 0,001066 0,000601 
Utility 0,030623 15,93998 0,220667 0,347813 -0,04711 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 8 tahun 2005 semester 1 dan 2 masing-

masing mempunyai risk tolerance sebesar 0,5. Pada 
semester 1 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,000547 dan utility sebesar 4,144027, sedangkan 
pada semester 2 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,030623 dan utility sebesar 15,93998. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2005 semester 1 dan 
2 mengalami peningkatan pada risk penalty dan 
utility sehingga risiko yang dihadapi oleh investor 
semakin meningkat dan investor semakin tidak suka 
terhadap tambahan risiko tersebut.  

Pada tahun 2006 semester 1 dan 2 masing-masing 
mempunyai risk tolerance sebesar 0,5. Pada semester 
1 menghasilkan risk penalty sebesar 0,001209 dan 
utility sebesar 0,220667, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,001066 dan 
utility sebesar 0,347813. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2006 semester 1 dan 2 mengalami 
penurunan terhadap risk penalty yang berarti investor 
tidak memiliki tambahan risiko dan ada kemungkinan 
investor memiliki keinginan untuk menanggung risiko 
untuk mendapatkan return yang tinggi pula. Pada 
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utility mengalami peningkatan sehingga tingkat 
kepuasan investor maksimum.  

Pada tahun 2007 semester 1 mempunyai risk 
tolerance sebesar 0,5 menghasilkan risk penalty 
sebesar 0,000601 dan utility sebesar -0,04711. Pada 
tahun 2007 menunjukkan bahwa investor memiliki 
keinginan untuk menanggung risiko untuk 
mendapatkan return  yang tinggi, sedangkan pada 
tingkat kepuasan investor berkurang.   

 
2. PT Indosat Tbk 

 
Tabel 9. 

Perhitungan Risk Penalty Tahun 2003-2004 
 

ISAT 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected 
Return 

8,019922 0,56385 -0,47192 0,370892 

Rata-rata 0,067965 0,004738 -0,004 0,003143 
Varian 0,682458 0,000722 0,006324 0,000348 
Risk 

Tolerance 0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk 
Penalty 1,364915 0,001444 0,012648 0,000696 

Utility 6,65507 0,562407 -0,48457 0,370196 
Sumber : Data diolah 

 
Pada tabel 9 tahun 2003 semester 1 dan 2 masing-

masing mempunyai risk rolerance sebesar 0,5. Pada 
semester 1 menghasilkan risk penalty sebesar 
1,364915 dan utility sebesar 6,65507, sedangkan pada 
semester 2 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,001444 dan utility  sebesar 0,562407. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2003 semester 1 dan 
2 mengalami penurunan terhadap risk penalty dan 
utility, sehingga investor memiliki tingkat kepuasan 
yang berkurang dan untuk menanggung risiko pun 
tidak bertambah.  

Pada tahun 2004 semester 1 dan 2 meiliki risk 
tolerance masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 
1 menghasilkan risk penalty sebesar 0,012648 dan 
utility sebesar -0,48457, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,000696 dan 
utility sebesar 0,370196. Pada tahun 2004 
menunjukkan bahwa risk penalty  mengalami 
penurunan yang berarti investor tidak memiliki 
tambahan risiko, sedangkan utility mengalami 
peningkatan sehingga dengan tidak adanya tambahan 
risiko mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimim.   

 
Tabel 10 

Perhitungan Risk Penalty Tahun 2005-2007 
 

ISAT 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected 
Return 

-0,03622 0,00604 8,138602 0,478396 0,025002 

Rata-rata -0,00031 0,00005 0,067822 0,004932 0,000291 
Varian 0,000435 0,000402 0,733387 0,000582 0,000413 
Risk 

Tolerance 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk Penalty 0,000871 0,000804 1,466773 0,001164 0,000825 
Utility -0,03709 0,005236 6,671829 0,477232 0,024176 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 10 tahun 2005 semester 1 dan 2 

memiliki risk tolerance masing-masing sebesar 0,5. 
Pada semester 1 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,000871 dan utility sebesar -0,03709, sedangkan 
pada semester 2 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,000804 dan utility sebesar 0,005236. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2005 mengalami 
penurunan pada risk penalty sehingga tidak ada 
tambahan risiko bagi investor, sedangkan pada utility 
mengalami peningkatan yang berarti kepuasan 
investor pun meningkat walaupun dengan tidak 
bertambahnya risiko. 

 Pada tahun 2006 semester 1 dan 2 risk tolerance 
masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 1 
menghasilkan risk penalty sebesar 1,466773 dan 
utility sebesar 6,671829, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,001164 dan 
utility sebesar 0,477232. Hal ini menunjukkan pada 
tahun 2006 semester 1 dan 2 mengalami penurunan 
pada risk penalty dan utility sehingga tingkat 
kepuasan investor tidak maksimum disertai tidak 
adanya tambahan risiko. 

 Pada tahun 2007 semester 1 risk tolerance  
sebesar 0,5 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,000825 dan utility sebesar 0,024176 sehingga pada 

tahun 2007 investor menunjukkan keinginannya untuk 
menanggung risiko yang lebih tinggi untuk 
mendapatkan return yang tinggi pula. 

  
3. PT Infoasia Teknologi Global Tbk 

 
Tabel 11 

Perhitungan Risk Penalty Tahun 2003-2004 
 

IATG 
2003 2004 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Expected  
Return 0,204965 0,077867 0,211227 0,323044 

Rata-rata 0,001073 0,000623 0,001805 0,002738 
Varian 0,000369 0,000512 0,000502 0,00061 
Risk  

Tolerance 0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk 
Penalty 

0,000737 0,001023 0,001003 0,001219 

Utility 0,204228 0,076844 0,210224 0,321825 
Sumber : Data diolah 

 
Pada tabel 11 tahun 2003 semester 1 dan 2 risk 

tolerance masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 
1 menghasilkan risk penalty sebesar 0,000737 dan 
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utility  sebesar 0,204228, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,001023 dan 
utility sebesar 0,076844. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2003 semester 1 dan 2 mengalami 
peningkatan pada risk penalty dan terhadap utility 
mengalami penurunan sehingga tambahan terhadap 
risiko berkurang dan tingkat kepuasan investor pun 
menurun. 

 Pada tahun 2004 semester 1 dan 2 risk tolerance 
masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 1 

menghasilkan risk penalty sebesar 0,001003 dan 
utility sebesar 0,210224, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,001219 dan 
utility sebesar 0,321825. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2004 semester 1 dan 2 mengalami 
peningkatan pada risk penalty dan utility sehingga 
investor memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dengan 
tidak menyukai tambahan risiko. 

 
Tabel 12 

Perhitungan Risk Penalty Tahun 2005-2007 
 

IATG 
2005 2006 2007 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Smt 
2 

Smt 
1 

Expected 
Return -0,34733 -0,08214 -0,20855 -0,05462 0,049605 

Rata-rata -0,00292 -0,00068 -0,00174 -0,00056 0,000557 
Varian 0,000457 0,003206 0,004205 0,003526 0,002916 
Risk 

Tolerance 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Risk Penalty 0,000913 0,006412 0,00841 0,007053 0,005831 
Utility -0,34824 -0,08855 -0,21696 -0,06167 0,043774 

Sumber : Data diolah 
 
Pada tabel 12 tahun 2005 semester 1 dan 2 risk 

penalty masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 1 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,000913 dan 
utility sebesar -0,34824, sedangkan pada semester 2 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,006412 dan 
utility  sebesar -0,08855. Hal ini menunjukkan bahwa 
pada tahun 2005 semester 1 dan 2 mengalami 
penurunan pada risk penalty dan utility sehingga 
tingkat kepuasan investor menurun disertai dengan 
tidak suka investor terhadap tambahan risiko. 

 Pada tahun 2006 semester1 dan 2 risk tolerance 
masing-masing sebesar 0,5. Pada semester 1 
menghasilkan risk penalty sebesar 0,00841 dan utility  
sebesar -0,21696, sedangkan pada semester 2 risk 
penalty sebesar 0,007053 dan utility sebesar -
0,06167. Hal ini menunjukkan pada tahun 2006 
semester1 dan 2 mengalami penurunan terhadap risk 
penalty dan utility sehingga tingkat kepuasan 

investor menurun disertai dengan tidak sukanya 
terhadap tambahan risiko. 

 Pada tahun 2007 semester 1 risk tolerance 
sebesar 0,5 menghasilkan risk penalty sebesar 
0,005831 dan utility  sebesar 0,043774 yang berarti 
pada tahun 2007 menunjukkan keinginan investor 
untuk menanggung risiko untuk mendapatka return 
yang tinggi pula.  

 
C. Perhitungan Analisis Regresi 

 
Perhitungan analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui pengaruh expected return dan risk 
penalty terhadap portofolio optimum. Penulis 
mengunakan perhitungan data SPSS sehingga dapat 
diketahui pengaruh yang nyata terhadap portofolio 
optimum dari perusahaan-perusahaan yang terdapat 
di sktor Industri Telekomunikasi. Hasil perhitungan 
dengan mengunakan data SPSS antara lain : 

 
1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan data pengolahan SPSS adalah sebagai berikut : 

Variables Entered/Removedb

Risk
Penalty,
Expected
Return

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Portofolio Optimumb. 
 

Model Summary

,701a ,491 ,322 ,64384
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 
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ANOVAb

2,402 2 1,201 2,897 ,132a

2,487 6 ,415
4,889 8

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 

Dependent Variable: Portofolio Optimumb. 
 

Coefficientsa

2,213 ,254 8,721 ,000
-,601 ,424 -5,324 -1,418 ,206
2,637 2,088 4,741 1,263 ,254

(Constant)
Expected Return
Risk Penalty

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Portofolio Optimuma. 
 

Tabel 13.  
Hasil Perhitungan SPSS 

 
Pada tabel dapat diketahui hasil perhitungan dengan menggunakan data SPSS , diperoleh hasil signifikan 

sebesar 0,132, variabel expected return (X1) sebesar 0,206, dan variabel risk penalty (X2) sebesar 0,254. Dapat 
diperoleh hasil analisis bahwa variabel expected return (X1) dan risk penalty (X2) tidak mempunyai pengaruh 
terhadap variabel portofolio optimum (Y) dikarenakan jumlah signifikan harus berada dibawah 5% untuk dapat 
mempengaruhi variabel-variabelnya, yakni expected return (X1), risk penalty (X2), dan portofolio optimum (Y). 

 
2. PT Indosat Tbk 

 
Hasil perhitungan dengan mengunakan data pengolahan SPSS sebagai berikut: 

Variables Entered/Removedb

Risk
Penalty,
Expected
Return

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Portofolio Optimum (ISAT)b. 
 

Model Summary

,815a ,665 ,553 ,55697
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 
 

ANOVAb

3,694 2 1,847 5,955 ,038a

1,861 6 ,310
5,556 8

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 

Dependent Variable: Portofolio Optimum (ISAT)b. 
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Coefficientsa

2,183 ,222 9,836 ,000
-1,494 ,566 -6,306 -2,637 ,039
7,682 3,195 5,749 2,405 ,053

(Constant)
Expected Return
Risk Penalty

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Portofolio Optimum (ISAT)a. 
 

Tabel 14. Hasil Perhitungan SPSS 
 

Pada tabel dapat diketahui hasilnya yaitu signifikan sebesar 0,038, variabel expected return (X1) sebesar 
0,039, dan variabel risk penalty (X2) sebesar 0,053. Diperoleh hasil analisis yakni bahwa variabel expected return 
(X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel portofolio optimum (Y) dan variabel risk penalty (X2) tidak 
mempunyai pengaruh terhadap variabel portofolio optimum (Y). 

 
3. PT Infoasia Teknologi Global Tbk 

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan data pengolahan SPSS adalah sebagai berikut : 

Variables Entered/Removedb

Risk
Penalty,
Expected
Return

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Portofolio Optimum (IATG)b. 
 

Model Summary

,307a ,094 -,208 ,95167
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 
 

ANOVAb

,566 2 ,283 ,312 ,743a

5,434 6 ,906
6,000 8

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Risk Penalty, Expected Returna. 

Dependent Variable: Portofolio Optimum (IATG)b. 
 

Coefficientsa

2,161 ,544 3,974 ,007
-,686 1,752 -,170 -,391 ,709

51,306 117,425 ,190 ,437 ,677

(Constant)
Expected Return
Risk Penalty

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Portofolio Optimum (IATG)a. 
 

Tabel 15. Hasil Perhitungan SPSS 
 

Pada dapat diketahui hasil dari perhitungan dengan menggunakan data SPSS yaitu signifikan sebesar 0,743, 
variabel expected return (X1) sebesar 0,709, dan variabel risk penalty (X2( sebesar 0,677. Dari hasil tersebut dapat 
diperoleh analisis yaitu bahwa variabel expected return (X1) dan variabel risk penalty (X2) tidak mempunyai 
pengaruh terhadap variabel portofolio optimum (Y). 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai expected return, risk penalty, dan 
portofolio optimum yang diperoleh dari perusahaan 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2003-2007 dari 3 perusahaan maka didapat 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil perhitungan pada PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk menghasilkan expected return 
tertinggi pada tahun 2005 semester 2 dengan 
menghasilkan rata-rata tertinggi pada tahun 2005 
semester 2. Pada varian tahun 2003 semester 1 
merupakan yang tertinggi. Pada setiap tahunnya 
PT Telekomunukasi Indonesia Tbk memiliki risk 
tolerance masing-masing sebesar 0,5. Risk penalty 
terendah pada tahun 2007 semester 1  dan 
menghasilkan utility tertinggi terdapat pada 
tahun 2005 semester 2. Analisis yang didapat 
dengan menggunakan data pengolahan SPSS 
menunjukkan tidak adanya pengaruh antara 
expected return dan risk penalty terhadap 
portofolio optimum dikarenakan hasil 
perhitungannya berada diatas 0,5.    

2. Hasil perhitungan pada PT Indosat Tbk 
menghasilkan expected return tertinggi tahun 
2006 semester 1 dengan memperoleh rata-rata 
tertinggi pada tahun 2003 semester 1. Pada varian 
tahun 2006 semester 1 merupakan yang tertinggi 
diantara tahun-tahun yang lain. Pada setiap 
tahunnya PT Indosat memiliki risk tolerance 
masing-masing sebesar 0,5.  Risk penalty terendah 
yang dimiliki PT Indosat Tbk pada tahun 2004 
semester 2 dan menghasilkan utility tertinggi 
terdapat di tahun 2006 semester 1. Hasil analisis 
dengan menggunakan data SPSS menghasilkan 
adanya pengaruh expected return terhadap 
portofolio optimum, sedangkan pada risk penalty 
tidak adanya pengaruh terhadap portofolio 
optimum. 

3. PT Infoasia Teknologi Global Tbk 
 Hasil perhitungan yang dilakukan menghasilkan 

expected return tertinggi pada tahun 2004 
semester 2 dengan memperoleh rata-rata tertinggi 
pada tahun 2003 semester 2. Pada varian tahun 
2006 semester 1 merupakan varian tertinggi yang 
dimiliki diantara tahun-tahun yang lainnya. Pada 
setiap tahunnya PT Indosat memilki risk tolerance 
masing-masing sebesar 0,5. Risk penalty terendah 
yang dimiliki pada tahun 2003 semester 1 dan 
menghasilkan utility tertinggi pada tahun 2004 
semester 2. Hasil analisis dengan menggunakan 
perhitungan SPSS menghasilkan tidak adanya 
pengaruh antara expected return dan risk penalty 
terhadap portofolio optimum dikarenakan 
expected return dan risk penalty memperoleh 
hasil diatas 0,5. 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan maka 

agar perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja 
keuangan pada saat seorang investor akan 

berinvestasi terhadap perusahaan. Berikut ini 
dijelaskan saran-saran bagi perusahaan yang bergerak 
di Industri Telekomunikasi, antara lain : 
1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
 Pada perusahaan untuk berusaha memperkecil risk 

penalty untuk mendapat kepuasan yang 
maksimum, tentu saja dengan menghasilkan 
expected return yang tinggi. 

2. PT Indosat Tbk 
 Pada perusahaan ini agar lebih meningkatkan 

investasi sehingga investor mempunyai keinginan 
untuk berinvestasi. Meningkatkan expected return 
dan utility serta berusaha untuk memperkecil 
risiko penalty. 

3. PT Infoasia Teknologi Global Tbk 
 Pada perusahaan ini lebih meningkatkan 

kinerjanya sehingga harga saham tidak selalu 
stabil pada setiap harinya. Dengan peningkatan 
yang tinggi, maka investor pun  berminat untuk 
berinvestasi. Diantara ketiga perusahaan 
telekomunikasi, hanya PT Infoasia Teknologi 
Global Tbk yang memiliki hasil perhitungan 
terendah. 
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