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PENDAHULUAN 

Praktisi investasi yang menggunakan teknik optimisasi mean-variance untuk 
konstruksi portofolio sering dikecewakan atas output yang dihasilkan. 
Sedemikian banyaknya para pengguna algoritma yang percaya sekali demikian 
juga jumlahnya mereka yang mengutuknya secara luas. keluhan yang Paling 
dicatat adalah ketidaksempurnaan hasil optimisasi. Sedikit perubahan pada 
informasi yang dimasukan memiliki dampak yang sangat dramatis atas hasil 
portofolio yang diusulkan. Sebahagian besar sistem optimisasi menggunakan 
representasi faktor matrik varian-kovarian pada tingkat pengembalian saham 
yang diharapkan. 

Harus dipertimbangkan bahwa proses optimisasi hanyalah pencarian fungsi 
maksimum matematika tertentu. Diasumsikan bahwa algoritma yang 
dipertanyakan memperoleh hasil matematis yang benar, maka jawaban yang 
diterima haruslah solusi yang benar. Mengapa kemudian, sangat banyak 
praktisi sering memperoleh hasil yang tidak intuitif atau paling sial 
menggelikan? 

Terdapat empat permasalahan yang terpisah dan berbeda terekait dengan 
penggunaan optimisasi algoritma mean-varian (selanjutnya disebut MV) yang 
tidak dipertimbangkan dengan baik oleh para praktisi, yakni: 

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan pada investasi aset mungkin tidak 
berdistribusi secara normal, mengacu pada pertanyaan mengenai validitas 
varian sebagai ukuran dispersi tingkat pengembalian mendatang. 

2. Fungsi utilitas mean-varian bukanlah representasi yang memadai terhadap 
preferensi riil investor (atau agen mereka). 

3. Informasi yang dimasukkan ke algoritma tidak cukup memadai dalam 
mengekspresikan kepercayaan investor mengenai peristiwa mendatang yang 
mempengaruhi tingkat pengembalian aset dan probabilitas pada peristiwa 
tersebut. 

4. Algoritma optimisasi mengambil input informasi yang merupakan ramalan 
pada peristiwa mendatang, sebagai parameter pada distribusi probabilitas 
yang diketahui. Kenyataannya mereka mengestimasi parameter pada 
distribusi probabilitas yang tak diketahui, atau dengan kata lain 
mengabaikan tingat kesalahan estimasi. 

                                                           
1 Contac person: dion@staff.gunadarma.ac.id 
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Berdasarkan pemaparan singkat diatas artikel ini mencoba membangun diskusi 
atas empat permasalahan yang berkontribusi terhadap sulitnya penggunaan 
algoritma optimisasi. 

I. Permasalahan Ketidaknormalan 

Permasalahan pertama yang muncul dengan optimisasi MV yakni bahwa 
distribusi tingkat pengembalian historis untuk beberapa klas aset (dan 
mungkin saham individual dalam kelas tersebut) adalah skew dan 
leptokurdik dengan demikian menyangsikan kebenaran teknik dasar mean-
variance yang adalah statistik parametrik yang menyiratkan distribusi 
normal menyangkut variabel itu. 

Gugus berkala tingkat kembalian jangka panjang untuk kebanyakan kelas 
asset adalah leptokurdic-unimodal. Dengan nilai rata-rata dan penyimpangan 
standar yang diketahui pada rangkaian waktu, ada lebih banyak titik yang 
diharapkan dekat dengan rata-rata dan lebih banyak poin-poin dibanding 
yang diharapkan dalam ekor yang ekstrim. Ini menyiratkan bahwa ada 
peristiwa yang lebih sedikit dibanding diharapkan secara rata-rata adalah 
penting. Fakta ini telah digunakan oleh kritikus teknik MV yang 
berpendapat bahwa tingkat pengembalian kelas aset adalah tidak normal 
dan oleh karena itu tidak sewajarnya dianalisis oleh metode MV. Kita akan 
berpendapat bahwa kurtosis seperti itu hanya menunjukkan dirinya sendiri 
secara signifikan manakala memperhatikan periode yang jauh lebih panjang 
dibanding praktis horizon waktu pada hampir seluruh investor (katakanlah 
30 tahun). 

Kita berpendapat bahwa bentuk kurtodik pada rangkaian yang panjang 
mengacu pada fakta atas suatu periode yang pendek, distribusinya kurang 
lebih normal, tapi varian pada distribusi jangka pendek berikutnya tidak 
tetap (labil), contoh: Jika investor A memiliki periode lima tahun dengan 
suatu distribusi kembalian normal dengan varian yang rendah, diikuti oleh 
periode lima tahun distribusi normal dengan varian yang tinggi, kombinasi 
periode sepuluh tahun akan leptokurdic-unimodal. Hal ini secara mudah 
digambarkan dengan melapisi dua transparansi, masing-masing dengan 
kurva normal dari jarak yang berbeda (varian). Resultan yang 
dikombinasikan dengan garis besar akan memiliki bentuk yang diamati 
itu.2. Popularitas model GARCH saat ini adalah indikasi diterima luasnya 
pandangan ini pada distribusi tingkat pengembalian asset. 

                                                           
2 Rosenberg, "The Behavior of Random Variables with Non-stationary Variances and the 
Distribution of Securities Prices", working paper, University of California at Berkeley, 1975 
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Serangan kedua mengenai distribusi normal adalah bahwa rangkaian 
tingkat pengembalian seringkali sangat skew, sekali lagi mengangkat isu 
perihal validitas teknik MV. Suatu argumentasi tambahan melawan isu 
skewness yang biasanya berarti adalah sebagai berikut: Jika distribusi tingkat 
pengembalian tidak berdistribusi normal maka harga aset tidak dapat 
berdistribusi log-normal. Sementara terdapat beberapa diskusi mengenai 
skewness tingkat pengembalian, terdapat saran pada beberapa literatur 
teoritis mengenai tantangan sukses kepada konsep distribusi harga log-
normal.3 Satu situasi dimana argumen skewness tetap dipertahankan versus 
optimisasi MV tradisional adalah saat skewness portfolio dapat menjadi 
ramalan yang sangat berguna dalam pembentukkan portfolio, yakni: 
menentukan saham pilihan pembentuk, dan instrumen derivatif lain dengan 
pola pay-off yang dipotong.  

II. Kelemahan Fungsi Utilitas Mean-Variance 

Sebahagian besar algoritma optimisasi beroperasi pada suatu fungsi kegunaan 
mean-varian konvensional sebagai berikut: 

U = E - (S²/T) - C 

dimana 

U= tingkat kepuasan yang diharapkan investor terhadap portofolio 

E= tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan relatif terhadap beberapa 
benchmark portofolio 

S = penyimpangan standar tingkat pengembalian yang diharapkan relatif 
terhadap benchmark portofolio 

T = skala positif yang mengeskpresikan toleransi investor terhadap risiko 

C= biaya transaksi yang dihubungkan dengan meembentuk portofolio dari 
gabungan saham saat ini terhadap gabungan saham apapun yang akan 
memaksimalkan U. 

Serangan yang sangat jelas terhadap teknik MV adalah penggunaan varian (S²) 
sebagai ukuran dispersi tingkat pengembalian menyiratkan investor itu dengan 
sama menentang tingkat pengembalian portofolio yang tak diharapkan adalah 
baik (positif) sebagaimana halnya mereka menentang terhadap tingkat 
pengambalian yang tak diharapkan adalah negatif. Argumentasi ini tidak 
relevan jika probabilitas hasil yang tak terduga adalah baik dan probabilitas 
yang diharapkan buruk tidak sama. Jika mereka sama, maka sisi bawah dispersi 
hanyalah satu setengah total dispersi dan proporsi konstan ini akan 
dicerminkan dalam aneka pilihan investor menyangkut nilai T, parameter 

                                                           
3 Alexander, "Price Movements in Speculative Markets": Trends or Random Walks", Cootner, ed., 
The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, 1964 
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toleransi risiko. Tapi, jika distribusi tingkat pengembalian mendatang yang 
diharapkan adalah skew, maka aspek masalah ini pantas diperhatikan. Perlu 
diingat bahwa ketiadaan skewness tidak berarti distribusi harus normal dan 
selalu simetris. 

Permasalahan lain yang mungkin timbul dikaitkan dengan teknik MV adalah 
ketidakmampuan investor untuk menetapkan nilai yang memadai untuk T, 
parameter toleransi risiko. Untuk tujuan optimisasi portofolio ekuitas 
pilihannya secara teoritis jelas. Saat memilih benchmark versus mengukur 
kinerja portofolio, secara implisit kita menyatakan preferensi kita untuk nilai T, 
yang dibentuk dalam tingkat pengembalian dan karakterisik dispersi 
benchmark yang diasumsikan. Praktiknya, permasalahan risiko agensi mencuat 
dalam pemilihan nilai T, karena risiko bisnis dipecat untuk kinerja yang buruk, 
manajer invstasi yang dipekerjakan dan sponsor dana seringkali lebih 
konservatif dalam pilihan mereka terhadap nilai T dibanding nilai ekonomis 
dinyatakan oleh indeks benchmark yang telah dipilih. 

III. Kegagalan Menyatakan Ekspektasi Secara Benar pada Input Optimisasi 

Algoritma optimisasi memerlukan input informasi untuk dioperasikan. 
Terdapat dua cara umum dimana para praktisi gagal mengekspresikan secara 
benar keyakinan mereka. Kesalahan pertama adalah gagal menyediakan 
informasi lengkap, contoh: banyak perusahaan yang memiliki proses keputusan 
investasi melakukan screening untuk saham yang menarik tapi tidak 
menyediakan ramalan tingkat pengembalian eksplisit untuk tiap saham yang 
lolos screening. Pada dasarnya algoritma mengambil seluruh kandidat saham 
portofolio yang memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan yang sama. 
Bahkan kalau ini adalah apa yang kita yakini sebenarnya, lebih sedikit masalah 
tetap ada.  

Dalam memiliki hanya saham tertentu dalam portofolio, kita akan memiliki bobot 
aktif negatif pada saham tersebut yang merupakan konstituen benchmark tapi tidak 
dimasukkan dalam portfolio kita. Meski pentingnya posisi short efektif portofolio 
tersebut adalah suatu kecelakaan pada bobot bahwa tiap saham tercermin dalam 
benchmark portofolio. Tingkatan dimana portofolio kita berbeda dari benchmark 
adalah tidak optimal kecuali seluruh saham dalam benchmark, tapi tidak dalam 
portofolio yang baru saja memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan dan 
kontribusi marjinal terhadap tingkat varian yang diharapkan yang merupakan 
kombinasi proporsi terhadap bobot aktif negatif. Paling tidak ini adalah suatu 
asumsi yang heroik.    

Masalah ini dengan mudah dihadapkan dengan mengubah paradigma di mana 
masalah optimisasi portofolio diletakkan. Praktisi biasanya berpikir tentang 
masalah optimisasi sebagai menyertakan dua portofolio , portofolio investor dan 
benchmark portofolio. Pembentukkan portfolio yang lebih baik melibatkan tiga 
portfolio: portofolio investor, benchmark portfolio, dan perbedaan portofolio . 
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Perbedaan portofolio adalah sejumlah kepemilikkan saham manakala ditambahkan 
kepada portofolio investasi memberi kita benchmark portfolio. Hal tersebut adalah 
betul-betul perbedaan portofolio yang sedang kita optimalkan. Portfolio optimal 
investor hanyalah portofolio yang dihasilkan dari mengurangi perbedaan 
portofolio optimal terhadap benchmark portofolio . Sekali investor memusatkan 
perhatiannya atas perbedaan portofolio, maka menjadi jelas berapa banyak 
informasi masukan yang diperlukan telah terlewati oleh praktisi tertentu. 

Kesalahan kedua pada input informasi adalah tidak dinyatakan dalam kepentingan 
probabilitas maksimum, contoh: diasumsikan kita memiliki model valuasi saham 
yang menghasilkan ramalan eksplisit tingkat pengembalian dan untuk tingkat 
pengembalian saham tertentu pertahun saat ini adalah 20 persen diatas dari rata-
rata kembalian saham lain tiap tahun. Diasumsikan juga bahwa metodologi 
penilaian ini telah menghasilkan ramalan masa lalu yang telah dikorelasikan 
dengan kinerja observasi berikutnya sebesar 8%. Jika kita menggunakan ramalan 
return 20% sebagai informasi masukan, kita meninggalkan potongan informasi 
yang sangat kritis mengenai probabilitas keandalan nilai ini. Sebagai jawaban 
singkat kita bisa menggunakan 1.6% kelebihan tingkat pengembalian yang 
diharapkan. Ini akan menghasilkan probabilitas 8% bahwa ramalan kita benar dan 
kemungkinan 92% salah, dalam kasus kita mengasumsikan bahwa saham ini tidak 
berbeda dari rata-rata seluruh saham yang lain, yakni kelebihan tingkat 
pengembalian yang diharapkan sebesar nol. Jorion (1986) dan Michaud (1989) telah 
mempublikasikan mengenai bagaimana menghasilkan pemrosesan ramalan input 
dengan metode statistik seperti teknik penyesuaian bayesian.4 

Sebahagian besar praktisi menggunakan optimiser dalam menciptakan ramalan 
tingkat pengembalian mereka sendiri sementara aspek ramalan risiko diserahkan 
kepada model resiko yang disediakan oleh vendor optimiser. Telah umum 
dilakukan yakni dengan sengaja menggunakan nilai rendah untuk T, parameter 
toleransi resiko, sebagai cara menyatakan tidak adanya keyakinan diri dalam 
ramalan tingkat pengembalian, kebalikan dari pendekatan statistik bayesian yang 
lebih formal. Yang disayangkan, teknik ini tidak hanya berdampak pada 
kepentingan relatif terminologi tingkat pengembalian dan risiko dalam fungsi 
kegunaan, tetapi juga berdampak pada pentingnya terminologi risiko dan biaya 
transaksi. Oleh karena itu praktek tersebut dapat mendorong ke arah solusi yang 
tidak realistis untuk portfolio optimal. 

IV. Kegagalan Memasukkan Kesalahan Estimasi 

Sebagai algoritma matematika sederhana, optimiser mengambil input informasi 
sebagai hal tertentu yang berlawanan untuk menjadi subjek terhadap kesalahan 
estimasi. Sementara metode bayesian secara signifikan mengembangkan 
rasionalitas hasil dengan berkontribusi terhadap rasionalitas input; metode ini 
tidak merepresentasikan proses eksplisit untuk memasukkan estimasi risiko 

                                                           
4 Jorion, Phillipe. (1986), Bayes-Stein Estimation for Portfolio Analysis, JFQA, Sept; Michaud, 

Richard. (1989), The Markowitz Optimization Enigma: Is Optimized Optimal?, FAJ, Jan. 
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dalam proses optimisasi aktual. Pada contoh diatas kita memperoleh ramalan 
kelebihan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 1,6 persen sebagai 
nilai yang logis untuk digunakan sebagai input informasi. Meski demikian, hal 
tersebut masih merupakan estimasi rata-rata jangka panjang oada distribusi 
probabilitas kelebihan tingkat pengembalian mendatang untuk saham tersebut. 
Sementara penyimpangan standar tingkat pengembalian yang diharapkan juga 
merupakan input terhadap proses optimisasi, penyimpangan standar yang 
diharapkan mencerminkan bagaimana tiap periode mendatang yang berbeda-
beda (sebagai gambaran tunggal dari distribusi probabilitas) kemungkinan akan 
bervariasi dari periode mendatang lainnya. Tidak ada cara lain dalam 
mengeskpresikan fakta bahwa estimasi nilai rata-rata jangka panjang periode 
mendatang secara sederhana mungkin salah. Atau bahwa nilai kita untuk 
penyimpangan standar tingkat pengembalian saham periode mendatang yang 
salah. Atau estimasi korelasi antar tingkat pengembalian saham periode 
mendatang yang salah. 

Algoritma optimisasi sebagai cara konvensional yang digunakan secara 
sistematis terlalu percaya sebab mereka tidak dengan tegas mempertimbangkan 
kesalahan estimasi. Estimasi resiko yang diberikan adalah bias estimasi yang 
mengarah kebawah menyangkut  keseluruhan ketidakpastian yang yang tidak 
bisa dipisahkan dalam masalah. Ketidaksempurnaan dalam hasil optimisasi 
muncul dari masalah kepercayaan yang berlebih ini. Algoritma berpikir bahwa 
semua masukan dapat dipercaya sepenuhnya dan karenanya harus dipatuhi 
bahkan dalam perubahan yang sangat kecil.  

Pendekatan lain yang mungkin dalam menjelaskan pentingnya potensi 
kesalahan estimasi adalah dengan mempertimbangkan tingkat ketidaksetujuan 
diantara pelaku pasar. Investor dapat mempertimbangkan dispersi estimasi 
analist mengenai earning emiten periode mendatang dan tingkat pertumbuhan 
earning. Untuk saham yang telah terdaftar, seseorang dapat membandingkan 
implikasi volatilitas pada beragam kontrak opsi untuk dispersi pada estimasi 
volatilitas tingkat pengembalian. Pertimbangan lainnya bisa berupa tingkat 
suku bunga jangka pendek sebagai indikasi ketidaksetujuan yang keras diantara 
pelaku pasar perihal tingkat pengembalian dari saham tertentu.    

 

Kesimpulan 

Tambahan eksplisit pada kesalahan estimasi memang diperlukan tapi langkah 
ini jarang dilaksanakan untuk memperoleh hasil optimisasi yang benar secara 
matematika, serta menarik dan sempurna secara intuitif. Selain itu, terdapat 
sedikit permasalahan yang berhubungan dengan pengekspresian masukan 
informasi secara benar dan pemilihan parameter toleransi risiko yang realistis.  

 


