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Abstrak—Model portofolio Markowitz menyatakan bahwa investor dapat berinvestasi 

dalam kondisi yang tidak tentu, kondisi tersebut memang sering dihadapi oleh 

investor di lapangan, sehingga mereka harus berpikir bagaimana menyeimbangkan 

antara resiko dan return dalam optimisasi portofolio. Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengatasi kondisi masalah tersebut dan membandingkan hasilnya antara 

kendala Roundlot dan Cardinality pada masalah optimisasi portofolio diatas. Metode 

yang digunakan dalam masalah optimasi portofolio tersebut adalah Diferensial 

Evolusi. Diferenesial Evolusi merupakan suatu algoritma untuk menyelesaikan 

masalah optimasi global. Secara umum, algoritma Diferensial Evolusi dikerjakan 

dalam empat tahap, yaitu Initiation, mutation, crossover, dan selection. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa kedua kendala memiliki keunggulan masing-

masing, kendala Cardinality lebih efisien dari segi resiko dan kendala Round Lot lebih 

aplikatif. 

Kata kunci:Optimisasi Portofolio, Model Markowitz, Diferensial Evolusi, Kendala 

Cardinality, Kendala Round Lot. 

I. PENDAHULUAN 

Memaksimumkan ekspektasi return dan meminimumkan resiko adalah dua hal yang lumrah dalam 

kegiatan optimisasi portofolio. Agar didapatkan portofolio yang optimal, maka investor harus berpikir 

bagaimana menyusun atau mengatur proporsi saham-saham dalam portofolio tersebut sebaik mungkin 

sehingga tercapai apa yang diinginkan. Untuk itu, seorang investor perlu membatasi banyaknya saham 

yang harus disusun dalam portofolio tersebut sesuai yang diinginkan. Di dalam prakteknya, sebagian 

bursa efek memberlakukan transaksi jual beli saham dalam ukuran Lot, sehingga ada investor yang 

terkendala dalam mengatasi kendala-kendala seperti bagaimana memilih saham sesuai yang diinginkan 

dan bagaimana membeli saham dalam ukuran Lot. Data yang digunakan dalam optimisasi kali ini adalah 

data mingguan saham Hang Seng yang terdiri dari 31 saham yang diunduh dari [5] dan data mingguan 

indeks saham LQ45 yang diunduh dari [6]. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah kendala Cardinality yang digunakan untuk memilih K saham dari n saham yang tersedia, lebih 

baik dari pemilihan K saham berdasarkan return tertinggi dan pemilhan K saham secara acak, juga untuk 

menunjukkan bahwa kendala Round Lot bisa digunakan dalam transaksi saham ukuran Lot secara khusus 

di Indonesia. Instrumen atau alat bantu yang digunakan untuk melakukan simulasi pada penelitian ini 

adalah  software Matlab2014 yang dijalankan pada komputer denganspesikasi Windows 7, Intel(R) Core 

(TM)i5-3470 3.20 Hz, dan RAM 4GB. 

II. MODEL PORTOFOLIO MARKOWITZ 

Salah satu model portofolio Markowitz adalah meminimumkan resiko (minrisk) dengan target 

return sebesar     jumlah proporsi sama dengan satu. Misalkan seorang investor ingin membentuk 

portofolionya tanpa short selling, maka harus ditambahkan kendala      untuk           yang 

artinya diharapkan proporsi dari masing-masing saham selalu positif. Sehingga untuk membentuk 

portofolio tanpa short selling yang mempunyai risiko minimum dapat dilakukan dengan menyelesaikan 

masalah berikut: 

Minimumkan                                                 

Kendala                                                                          
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A. Kendala Cardinality 

Untuk mengontrol biaya transaksi, atau untuk keperluan monitoring dan kontrol lainnya, beberapa 

investor terkadang membatasi banyaknya saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio mereka. 

Kendala Cardinality merupakan suatu kendala yang digunakan untuk memilih K saham yang akan 

dimasukkan ke dalam portofolio dari n saham yang tersedia. Sehingga jika seorang investor ingin 

membentuk portofolio dari Ksaham dengan n saham yang tersedia, dengan harapan portofolio yang 

disusunnya memiliki risiko yang minimum dengan target return sebesar    maka masalah ini dapat 

ditulis: 

Minimumkan                                                              

Kendala                                                               

                                                                                          

                                                                  

                                                                          

                                   
                

Persamaan (8),      dan       secara berturut-turut menyatakan batas minimum dan batas maksimum 

proporsi untuk setiap saham, untuk Pers. (9),      artinya saham tidak dibeli,     artinya saham 

dibeli. Sedangkan pada Pers. (10), K merupakan kendala kardinalitas yang digunakan untuk memilih 

Ksaham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio dari n saham yang tersedia [3]. 

B. Kendala Round Lot 

Kendala Round Lot merupakan kendala yang sering dijumpai oleh seorang investor secara khusus di 

Indonesia karena Bursa Efek Indonesia (BEI) karena transaksi jual beli saham dalam satuan Lot dimana 

satu Lot biasanya berisi 100 atau 200 saham atau sejumlah lain. Kendala Round Lot yang dikemukakan 

oleh Biggs-Kane [2], Jika seorang investor ingin menginvestasikan modalnya yang sebesar M kedalam n 

saham, maka proporsi setiap saham    didefinisikan sebagai berikut: 

      
  

 
                            

Dimana    adalah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya saham dengan nilai   tidak melebihi 

 
 

  
  dan   menyatakan harga saham ke-i. Notasi     menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari 

atau sama dengan x. Sehingga jika investor tersebut ingin meminimumkan risiko portofolionya dengan 

kendala Round Lot dan target return yang ingin dicapai sebesar Rp, maka masalah tersebut dapat 

dituliskan seperti berikut: 

Minimumkan                    

Kendala                                    

                   

      
  

 
             

dengan    adalah bilangan bulat       
 

  
 .  

Sehingga nantinya didapatkan hasil            yang menyatakan proporsi setiap saham dan             

yang menyatakan banyaknya saham. Kemudian hasil yang didapat tersebut dikonversi ke dalam satuan 

Lot dengan aturan 

    
  

  
                

Dimana wimenyatakan banyaknya Lot dan    menyatakan lot size saham ke-i atau banyaknya saham ke-i 

dalam satuan Lot. Kendala yang dihadapi dalam permasalahan model ini adalah ketika mengkonversi 

hasil    yang diperoleh ke dalam bentuk   , maka akan ada saham yang terbuang karena pembulatan ke 

bawah. Hal ini menyebabkan hasil konversi    bisa dibawah target return yang ditetapkan [2]. 
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III. DIFERENSIAL EVOLUSI 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah salah satu metode optimasi global yang ditemukan 

pertama kali oleh Storn & Price [4]. 

A. Diferensial Evolusi 

Diferensial Evolusi (DE) merupakan suatu metode optimasi dengan pendekatan heuristik untuk 

mencari nilai minimum dari fungsi ruang kontinu yang nonlinear dan non-differentiable. DE termasuk 

kelas evolutionary strategy, yaitu algoritma optimasi meta-heuristik berdasarkan populasi, terinspirasi dari 

mekanisme evolusi seperti mutasi, krosover, seleksi alam, dan persaingan (adaptasi) hidup. DE bisa 

menemukan minimum global dari fungsi multidimensional dan multimodal (yaitu fungsi yang memiliki 

lebih dari satu nilai minimum) dengan probabilitas yang tinggi 

B. Algoritma Diferensial Evolusi 

Secara umum, metode DE dikerjakan dalam 4 tahap, yaitu initiation, mutation, crossover, dan 

selection. Sedangkan parameter kontrol yang digunakan dalam DE adalah: 

1) Konstanta diferensiasi atau mutasi (F) dengan         

2) Konstanta crossover     dengan          
3) Ukuran populasi     , biasanya        dengan D adalah dimensi dari permasalahan 

Selain parameter kontrol, terdapat parameter lain yang dibutuhkan dalam proses Diferensial Evolusi, 

yaitu: 

4) Dimensi dari permasalahan     

1) Banyaknya generasi maksimum        yang biasanya digunakan sebagai kriteria pemberhentian 

2) Batas atas      dan batas bawah      

Secara sederhana, Storne-Price [4] menceritakan alur proses DE seperti berikut: 

 Populasi pada suatu generasi          tersusun dari vektor-vektor       yang didapat dari titik awal 

ataupun dari proses pembandingan dengan vektor yang lain. 

                                               

                                   

Indeks             menyatakan generasi dimana populasi tersebut berada. Setiap vektor diberikan 

suatu indeks yang menyatakan individu dalam populasi dan dinotasikan dengan i yang berjalan dari 1 

sampai NP. Komponen-komponen dalam vektor V diberi indeks j yang berjalan dari 1 sampai D. Proses 

paling awal dari DE adalah inisiasi atau membangkitkan populasi awal. Kemudian DE memutasi vektor 

yang terpilih secara acak untuk menghasilkan suatu populasi perantara      dari NP buah vektor mutan 

    . 

                                                                      

                                                                             

Setiap vektor di populasi g kemudian direkombinasikan dengan suatu vektor mutan untuk membentuk 

populasi trial,      yang terdiri dari NP buah vektor trial     . 

                                               

                                   

1) Initiation 

Tahapan pertama dalam memulai proses DE adalah membangkitkan populasi awal. Populasi awal 

                                          dibangkitkan secara acak mengikuti distribusi 

uniform. Misal diberikan batas atas dan batas bawah, maka populasi awal dibangkitkan dengan 

aturan: 

                                                       

Pembangkit bilangan acak menghasilkan suatu bilangan acak berdistribusi uniform dengan 

range      . 

2) Mutation 

Pada tahapan ini, di setiap generasi akan dibentuk vektor mutan baru        dengan          

                               dari setiap vektor induk     . Terlebih dahulu dipilih secara acak tiga 

vektor dari populasi dengan indeks           yang berbeda dengan indeks vektor mutan yang akan 
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dibentuk. Dengan kata lain, untuk membentuk vektor mutan        maka dipilih vektor 

                  dimana            dan                       

Vektor mutan ini dibentuk dengan aturan 

                                          

3) Crossover 

Setelah terjadi mutasi, maka proses selanjutnya adalah crossover. Pada fase crossover ini akan 

dibentuk vektor trial                                 dengan menyilangkan antara vektor mutan 

dan vektor induk. Vektor trial ini dibentuk dengan aturan 

          
                                        

                                            

               

Dimana            adalah bilangan acak uniform       sedangkan       adalah bilangan bulat yang 

diambil secara acak dengan                 

4) Selection  

Pada fase seleksi ini, akan dibandingkan fitness (nilai fungsi) dari vektor trial        dan nilai fungsi 

dari vektor induk     . Misal dalam proses minimisasi jika nilai fungsi vektor trial kurang dari atau 

sama dengan nilai fungsi dari vektor induk, maka vektor trial ini akan menggantikan posisi vektor 

induk di populasi berikutnya. 

        
                               

                               
             

Setelah proses seleksi ini terjadi, maka terbentuklah satu populasi baru yang hidup pada generasi 

berikutnya. Selanjutnya proses mutasi, crossover, dan seleksi terulang kembali sampai tercapai 

generasi maksimum atau kriteria pemberhentian terpenuhi. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kendala Cardinality 

Pemilihan 10 saham pada indeks saham Hang Seng dilakukan dengan memilih 10 saham secara acak 

dan memilih 10 saham yang memiliki return besar 10 saham teratas pada indeks saham Hang Seng, 

Hongkong. Kemudian hasilnya ditandingkan dengan pemilihan 10 saham menggunakan kendala 

Cardinality. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. 10 SAHAM HANG SENG DENGAN KENDALA CARDINALITY, ACAK, DAN RETURN  TINGGI 

No Saham 
 Cardinality (5)-(10) 

Saham Acak 
Return 

tinggi y z 

1 y4 0.006557 1 y3 0.005003 0.006365 

2 y5 0.208271 1 y4 0.00534 0.008732 

3 y6 0.007883 1 y7 0.005014 0.009142 

4 y8 0.007468 1 y12 0.005002 0.012031 

5 y13 0.009874 1 y14 0.520784 0.828445 

6 y16 0.403586 1 y18 0.006949 0.021326 

7 y18 0.328382 1 y21 0.005434 0.008818 

8 y20 0.006437 1 y23 0.062583 0.006637 

9 y27 0.006005 1 y28 0.005932 0.010202 

10 y28 0.015536 1 y30 0.377958 0.088303 

Total Proporsi 1 

10 

 1 1 

 Return (Rp) 0.0045  0.0045 0.0045 

 Resiko (V) 8.53E-04  1.00E-03 9.15E-04 

 Waktu (detik) 690.08  574.28 317.58 

 

Pemilihan 10 saham yang memiliki mean return tertinggi atau 10 saham secara acak belum tentu 

menghasilkan risiko yang lebih minimum. Karena bila menargetkan returny ang tinggi, maka pastinya 

akan diiringi dengan risiko yang tinggi pula. Sehingga mengakibatkan risiko portofolio yang diperoleh 
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lebih tinggi dibandingkan dengan saham yang dipilih menggunakan kendala Cardinality. Hasil pada Tabel 

1 juga menunjukkan bahwa optimisasi dengan pemilihan saham menggunakan kendala Cardinality 

merupakan optimisasi yang paling optimal karena menghasilkan risiko yang lebih minimum bila 

dibandingkan dengan pemilihan 10 saham secara acak atau berdasarkan urutan return tertinggi. 

B. Kendala Round Lot 

Data yang digunakan untuk optimisasi dengan kendala Round Lot ini adalah data saham pada indeks 

LQ45. Hal ini dikarenakan data harga saham LQ45 yang diunduh dari [5] sudah mencantumkan harga 

setiap saham LQ45 pada periode tersebut. Misalkan modal yang dimiliki oleh seorang investor sebesar Rp 

100.000.000,- dan 1 lot berisi 100 lembar saham (biasanya kelipatan 100 dari 100 sampai 500 lembar). 

Targets return yang ingin diperoleh sebesar 0.0026. Parameter yang digunakan                
                    iterasi                .Dari 10 kali percobaan, diperoleh hasil dari 

optimisasi portofolio dengan kendala Round Lotyang disajikan pada Tabel 2. 

TABEL 2. OPTIMISASI PORTOFOLIO DENGAN KENDALA ROUND LOT UNTUK DATA LQ45 

Saham 
   

Pers.(11) 
   

Setelah konversi 

Saham 
   

Pers.(11) 
   

Setelah konversi 

   
   

Pers.(16) 
   

   
Pers. (16) 

AALI 0 0 0 0 INTP  0.0319 112 0.0411672 1 

ADHI 0.023 123 0.0186992 1 ITMG 0 0 0 0 

ADRO  0.0031 46 0 0 JSMR 0 0 0 0 

AKRA 0.0221 61 0 0 KLBF 0 0 0 0 

ANTM  0.0112 13 0 0 LPKR  0.0435 317 0.0411672 3 

ASII  0 0 0 0 LPPF 0.0057 57 0 0 

ASRI 0.0387 354 0.0327966 3 LSIP  0 0 0 0 

BBCA 0 0 0 0 MNCN 0.0153 56 0 0 

BBNI 0 0 0 0 MPPA 0.1275 278 0.0917266 2 

BBRI 0.0211 12 0 0 PGAS  0.0071 7 0 0 

BBTN 0.0213 153 0.0139216 1 PTBA 0 0 0 0 

BMRI 0.0206 28 0 0 PTPP  0 0 0 0 

BMTR 0.0491 315 0.0155873 3 PWON  0.00804 18 0 0 

BSDE 0.0415 298 0.0278523 2 SCMA 0.351 477 0.2943396 4 

CPIN  0.00019 18 0 0 SMGR  0.021 32 0 0 

CTRA 0.0027 63 0 0 SMRA 0.046 242 0.0380165 2 

EXCL 0.00046 55 0 0 TLKM  0.038 21 0 0 

GGRM  0 0 0 0 UNTR  0.00756 13 0 0 

ICBP 0.00247 97 0 0 UNVR  0 0 0 0 

INCO  0.0036 19 0 0 WIKA  0.0247 116 0.0212931 1 

INDF  0.0117 2 0 0 - - - - - 

Risiko (V) 0.000825 0.000728 V 0.000825 0.000728 

Return (Rp) 0.0026 0.0019 Rp 0.0026 0.0019 

Pers. (14) 1 0.636567 Pers. (14) 1 0.636567 

 

Dengan kendala Round Lot ini, pada Tabel 2 terlihat bahwa target return tercapai yaitu 0.0026 sebelum 

konversi ke ukuran Lot, tetapi setelah melakukan konversi ke dalam ukuran Lot didapat return sebesar 

0.0019 dibawah target yang diinginkan dan total proporsi kurang dari satu. Hal ini dikarenakan adanya 

sebagian saham yang tidak terpilih setelah dilakukan konversi. Namun mengingat hasil konversi tersebut 

sudah dalam ukuran Lot, maka kendala ini tetap bisa diterapkan untuk membeli saham pada indeks LQ45 

yang terdaftar di BEI. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kendala Round Lot lebih 

baik pada aspek aplikatif, tetapi kendala Cardinality lebih baik pada aspek risiko.  

B. Saran  

Karena hasil yang diperoleh pada kendala Round Lot harus dikonversi ke dalam bentuk Lot maka 

perlu dimodifikasi agar keluaran sahamnya dalam ukuran Lot. 
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