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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini diawali dengan melakukan studi lilteratur, seperti 

mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi dan materi berupa buku, 

jurnal, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan program linear, multiobjektif, 

metode Weighted Sum, investasi dan saham. Tahap selanjutnya adalah 

mengumpulkan data penelitian. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari website www.finance.yahoo.com. Penelitian ini menggunakan 

data closing price saham bulanan pada periode Agustus 2018-Agustus 2020. Saham 

yang diteliti merupakan saham yang emitennya terdaftar pada indeks saham LQ45. 

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas yang tinggi. Dari 45 saham 

tersebut akan dipilih saham-saham yang memiliki expected return bernilai positif. 

Untuk memilih saham-saham tersebut maka diperlukan pengolahan data saham 

terlebih dahulu. Selanjutnya, dari saham-saham dengan nilai expected return positif 

tersebut, akan ditentukan proporsi dana investasi yang optimal dengan 

menggunakan pemrograman linear. 

 

1.2 Pengolahan Data 

Sebelum melakukan pemrograman linear multiobjektif, permasalahan harus 

diubah ke dalam bentuk model matematis terlebih dahulu. Tujuan dari 

pemrograman ini adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. 

Oleh karena itu, data saham yang diperoleh harus diolah sehingga didapat nilai 

return dan risiko pada tiap saham. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Menghitung actual return 

Actual return didapat dengan melihat perbedaan yang terjadi antara closing 

price saat ini dengan closing price sebelumnya. Actual return yang perlu ditemukan 

adalah actual return sekuritas dan actual return pasar [7]. Nilai actual return dapat 

ditentukan menggunakan Persamaan 2.10. 
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2. Menghitung expected return sekuritas 

Expected return untuk saham ke-𝑖 (𝐸(𝑅𝑖)) pada dasarnya adalah nilai rata-rata 

dari actual return [7]. Untuk menentukan expected return digunakan Persamaan 

2.11. 

3. Menghitung variansi 

Variansi digunakan untuk mengukur volatilitas pada sekuritas dan pasar. 

Volatilitas ini dapat digunakan untuk mengukur risiko [3]. Variansi dapat dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2.14. 

4. Menghitung kovarian 

Kovarian digunakan menunjukkan arah pergerakan dari dua variabel. Untuk 

mengukur risiko pada saham perlu diketahui arah pergerakan antara nilai return 

sekuritas dengan nilai return pasar. Kovarian digunakan untuk membantu 

menghitung koefisien risiko saham yang akan ditanggung investor [3]. Nilai 

kovarian dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 2.13. 

5. Menghitung koefisien risiko 

 Menurut teori investasi, investor hanya akan mempertimbangkan risiko 

sistematis karena risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko 

sistematis disimbolkan dengan beta (𝛽). Oleh karena itu, risiko investasi dapat 

diukur dengan koefisien beta (𝛽). Koefisien ini mengukur pengaruh perubahan 

return pasar terhadap perubahan return saham [19]. Untuk menentukan nilai 

kovarian antara return saham dengan return pasar dapat digunakan Persamaan 2.12. 

 Setelah mendapat nilai expected return dan risiko masing-masing saham, 

saham diseleksi berdasarkan nilai expected return. Saham yang dipilih adalah 

saham yang memiliki expected return bernilai positif. Saham-saham tersebut akan 

dimasukan ke dalam portofolio. Proporsi dari saham-saham tersebut akan menjadi 

variabel keputusan dalam program linear multiobjektif dari permasalahan optimasi 

pada penelitian ini. 

 

1.3 Penerapan Program Linear Multiobjektif pada Saham 

Setelah mendapatkan saham yang ingin dimasukan ke dalam portofolio 

beserta nilai expected return dan nilai koefisien risikonya, akan dicari proporsi yang 

optimal untuk setiap saham dalam portofolio. Dalam penelitian ini, untuk 



 

23 

 

membantu memperoleh proporsi yang optimal akan digunakan pemrograman linear 

multiobjektif dengan metode Weighted Sum. Untuk menyelesaikan permasalahan 

program linear, permasalahan tersebut harus diformulasikan ke dalam bentuk 

model matematis. Adapun model matematis yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut. 

1. Variabel keputusan 

Saham yang dipilih adalah saham yang memiliki expected return bernilai 

positif sehingga akan terdapat beberapa variabel keputusan yang setiap variabelnya 

mewakili proporsi investasi dana pada tiap saham dalam portofolio. 

2. Fungsi objektif atau fungsi tujuan 

Proporsi investasi dana pada saham ditentukan untuk memperoleh portofolio 

yang optimal sehingga dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. 

Oleh karena itu, terdapat dua fungsi objektif yang tujuannya adalah meminimalkan 

risiko dan memaksimalkan return. Kedua fungsi objektif tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

Maks.     𝑓1(𝒙) = ∑ 𝐸(𝑅𝑖)𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

          

Min.        𝑓2(𝒙) = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                             (3.1) 

3. Fungsi kendala atau fungsi pembatas 

Fungsi kendala pada masalah ini berupa batasan proporsi yang ditentukan oleh 

pembuat keputusan. 

Selanjutnya, akan dicari solusi yang optimal dengan menggunakan metode 

Weighted Sum. Pada dasarnya, metode Weighted Sum memberi bobot untuk setiap 

fungsi objektif yang besarnya disesuaikan dengan keinginan pembuat keputusan 

dengan syarat tertentu. Fungsi objektif dengan metode ini dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

Maks.      𝒘𝒛(𝒙) = 𝑤1𝑓1 + 𝑤2(−𝑓2)                                (3.2) 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

 Secara lebih sederhana, metode pada penelitian ini dapat digambarkan 

dengan diagram alir berikut. 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian. 


