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Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja portfolio Black-

litterman menggunakan sharpe ratio. Salah satu parameter yang digunakan dalam 

model black-litterman adalah τ yaitu tingkat keyakinan investor terhadap views yang 

dibentuk. Tidak tepatnya investor dalam menentukan views akan menimbulkan 

konsekuensi menanggung risiko yang tidak dikehendaki. Perbedaan nilai τ akan 

berpengaruh terhadap nilai sharpe ratio. Tahapan dalam perhitungan sharpe ratio pada 

portfolio black-litterman adalah pembentukan views yang dilakukan dengan metode 
moving average dari data return 5 hari terakhir. Tahap kedua adalah melakukan 

kalibrasi nilai τ dari 0,1 sampai 1 dalam perhitungan return dan bobot saham. 

Tahapan selanjutnya adalah menentukan return dan risiko portfolio black-litterman. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai sharpe ratio terkecil diperoleh saat nilai τ = 0,1 
yaitu 0,146. Sedangkan nilai sharpe ratio terbesar diperoleh saat nilai τ = 1 yaitu 

0,791.  

Kata kunci: Black-litterman, sharpe ratio,  τ (thau) 

I. PENDAHULUAN 

Pemodelan matematika bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan nyata dengan 

pendekatan matematis. Salah satu penerapan pemodelan matematika di bidang keuangan adalah investasi. 

Portfolio merupakan aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam berinvestasi di pasar keuangan. 

Pada tahun 1950-an, Hary Markowitz pertama kali memperkenalkan konsep pembentukan portofolio 

model mean-variance Markowitz. Model ini menggunakan pendekatan mean dan variance. Model 

portofolio selanjutnya yaitu model Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang menghubungkan tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut 

pada kondisi pasar yang seimbang [1]. 

Pada tahun 90an muncul model portofolio yang dikenal sebagai model Black-Litterman oleh Robert 

Litterman dan Fisher Black. Model Black-Litterman mengkombinasikan expected return model CAPM 

dengan pandangan investor untuk menentukan expected return berdasarkan keyakinan yang dimiliki 

investor terhadap suatu saham. Keunikan model Black-Litterman dibandingkan dengan model mean-

variance dan CAPM, adalah adanya kontribusi investor dalam membentuk portofolio dengan memasukkan 

views ke dalam proses pembentukan portofolio [2]. 

Referensi [3] berhasil menunjukkan sensitivitas views investor terhadap tracking error volatility. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh nilai sensitivitas TEV terhadap  dan  bernilai positif, 

artinya kedua view mempunyai kontribusi positif terhadap TEV yaitu dengan memperbesar nilai  atau 

maka nilai TEV akan meningkat.  

Selain views, parameter yang digunakan dalam model black-litterman adalah . Referensi [4] 

menerangkan  merupakan tingkat keyakinan investor terhadap views yang dibentuk. Nilai τ yang 

digunakan peneliti berbeda-beda tergantung tingkat kepercayaan investor. Referensi [5] menentukan nilai  

sama dengan 1, sedangkan referensi [6] menggunakan  yaitu 0,025. Umumnya nilai τ yang digunakan 

berkisar 0,1 sampai dengan 1. 

Penelitian yang berkaitan dengan parameter τ, diantaranya : [7] melakukan kalibrasi nilai  antara 0,1 

sampai 1 pada pembentukan portfolio optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan portofolio 

model BL dalam investasi saham-saham LQ-45 memperoleh hasil profit yang maksimal saat nilai τ = 0.1. 
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Penetapan ini mengindikasikan sesuai dengan feeling investor yang kurang yakin dengan pernyataannya 

maka dipilih nilai tau yang kecil.  

Selanjutnya penelitian [8] melakukan perhitungan sensitivitas parameter dalam Black-litterman yaitu 

views, τ dan δ terhdap sharpe ratio. Nilai τ yang digunakan adalah 0,005 sampai dengan 0,065. Sedangkan 

nilai δ yang dikalibrasikan adalah 1,7 sampai dengan 3. Hasil penelitian tersebut menunjukkan semakin 

besar nilai τ atau tingkat keyakinan investor terhadap views maka sharpe ratio meningkat. Sebaliknya 

semakin besar nilai δ atau parameter risiko investasi, maka nilai sharpe ratio semakin kecil.  

Tidak tepatnya investor dalam menentukan views akan menyebakan keraguan terhadap views yang 

dibentuk. Selain itu juga menimbulkan konsekuensi menanggung risiko yang tidak dikehendaki. Salah satu 

pengukuran kinerja portfolio dapat menggunakan sharpe ratio yaitu dengan membandingkan selisih antara 

return sekuritas dan risk free rate dengan standar deviasi dari sekuritas tersebut. Semakin tinggi nilai 

sharpe ratio, maka semakin baik kinerja posrtfolio yang dihasilkan.  

Tulisan ini akan membahas tentang pengukuran kinerja portfolio Black-litterman menggunakan sharpe 

ratio dengan melakukan kalibrasi nilai τ antara 0,1 sampai 1.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Portfolio Black-Litterman 

Model Black-Litterman diperkenalkan oleh Fisher Black and Robert Litterman di Goldman Sachs 

pada tahun 1990. Model ini menggabungkan 2 jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari CAPM dan 

expected return yang merupakan titik acuan dari model Black-Litterman [6]. Referensi [5] menjelaskan 

pendekatan bayes untuk menyelesaikan kombinasi distribusi probabilitas model Black-Litterman. Model 

Black-Litterman dengan pendekatan bayes menggunakan pandangan investor (views) sebagai informasi 

prior dan informasi pasar sebagai data sampel yang kemudian dikombinasi untuk membentuk data baru 

(data posterior).  

Views model Black-Litterman digunakan untuk menyesuaikan expected return ekuilibrium dalam 

memprediksi return di masa yang akan datang. Model Black-Litterman ini memberikan dua kemungkinan 

pandangan investor, baik berupa absolute views maupun relatif views [9]. 

1. Pandangan pasti (absolute view) 

Absolute view terbentuk apabila seorang investor akan memberikan prediksinya terhadap suatu 

saham, maka investor tersebut akan mengungkapkan pandangannya dengan yakin/pasti terhadap 

besarnya return yang akan diberikan oleh masing-masing saham. 

Contoh :  

“Saya prediksikan return saham A akan meningkat sebesar 2%”. 

2. Pandangan relatif (relative view) 

Pandangan relatif (relatif view) terbentuk jika seorang investor diminta untuk memberikan 

pandangannya tentang dua buah saham atau lebih, kemudian investor tersebut  melakukan 

perbandingan antara return yang akan diberikan kedua saham tersebut, maka terbentuklah pandangan 

relatif atau relative view. 

Contoh:  

“Saya prediksikan bahwa return saham A dan B akan melebihi return saham C dan D sebesar 2%”. 

 

Expected return Black-litterman dinotasikan sebagai berikut: 

      (1) 

dengan, 

 : expected return model Black-Litterman 

  : vektor k x 1 untuk return ekuilibrium CAPM 

  :  skala tingkat keyakinan dalam views  (range 0-1) 

 : matriks varians kovarians return 

 : matriks diagonal kovarians dari views 

  : matriks k x n untuk views yang berkaitan dengan return 

  : vektor k x 1 untuk views return yang diberikan investor. 

 

Pembobotan portofolio model Black-Litterman dihitung menggunakan model mean variance 

Markowitz sebagai berikut: 

     (2) 

dengan, 
 :  bobot sekuritas pada model Black-Litterman 
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   : koefisien risk aversion 

 : matriks varians kovarians return 

 :  expected return Black-Litterman 

 

Bobot Black-litterman masing-masing saham yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung 

return portfolio sebagai berikut: 

     (3) 

Selanjutnya persamaan risiko portfolio dihitung menggunakan rumus deviasi standar sebagai berikut:  

      (4) 

 

B. Sharpe Ratio 

Sharpe ratio membandingkan selisih antara return sekuritas dan risk free rate dengan standar deviasi 

dari sekuritas tersebut, artinya sharpe mengukur besarnya perbedaan  yang dihasilkan untuk setiap 

unit risiko yang diambil. Semakin tinggi nilai sharpe ratio maka semakin baik kinerja yang dihasilkan. 

Perhitungan sharpe ratio menggunakan risk free rate adalah sebagai berikut: 

     (5) 

Keterangan :  

 = Sharpe ratio 

 = return potfolio dalam satu periode 

  = suku bunga bebas risiko dalam satu periode 

= standar deviasi dari return portfolio suatu periode 

Langkah dalam menentukan sharpe ratio pada portfolio model black-litterman dijelaskan pada 

Gambar 1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. DIAGRAM ALIR SHARPE RATIO 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data closing price mingguan 28 saham JII periode 

April - November 2015 dan tingkat suku bunga bebas risiko sebesar 7,5%. Data closing price tersebut 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan return harian dan return pasar. Data return saham kemudian di uji 

normalitas dengan bantuan software SPSS 20 dan diperoleh 23 saham berdistribusi normal. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan expected return CAPM yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih 

saham yang akan dimasukkan dalam portofolio.  

Expected return CAPM Saham terpilih dari 7 sektor 

berbeda 

Menentukan view investor Return saham black litterman 

Bobot Saham Black 

Litterman 

Return Portfolio  

Return Saham Uji Normalitas 

Standard deviasi portfolio  Sharpe ratio 
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Nilai expected return CAPM terdiri dari 23 saham bernilai positif. Selanjutnya akan dipilih 7 (tujuh) 

saham dengan nilai expected return terbesar yang berasal dari sektor yang berbeda-beda untuk dimasukan 

dalam portfolio. Nilai expected return CAPM dari tujuh saham terpilih tersebut terdapat dalam Tabel 1. 

TABEL 1. NILAI EXPECTED RETURN CAPM TUJUH SAHAM TERPILIH 

Kode Saham Sektor  
LPKR Property & Real Estate 0.0768 

AKRA Perdagangan, Jasa & Investasi 0.0765 

INCO Pertambangan 0.0764 

LSIP Pertanian 0.0752 

ICBC Industri Barang Konsumsi 0.0751 

INTP Industri Dasar Kimia 0.0750 

PGAS Infrastruktur Utility 0.0738 

Pada penelitian ini return prediksi diperoleh menggunakan metode moving average dari data 5 hari 

terakhir yang akan memberikan informasi terhadap kenaikan atau penurunan return suatu saham. 

Informasi tersebut akan menjadi dasar investor dalam pembentukan views. Hasil return prediksi ke-

  dan selisih prediksi return saat t untuk ketujuh terdapat pada Tabel 2. 

TABEL 2. SELISIH RETURN SAHAM 

Kode Saham 
  Selisih 

LPKR 0.000 -0.02 -0.02 

AKRA 0.032 0.026 -0.006 

INCO 0.105 -0.018 -0.123 

LSIP 0.048 0.002 -0.045 

ICBC 0.033 0.007 -0.026 

INTP -0.006 0.013 0.019 

PGAS -0.039 -0.008 0.030 

Informasi pada Tabel 2 dapat diartikan sebagai berikut: return LPKR akan turun sebesar 2%, return 

AKRA akan turun sebesar 0,6%, return INCO akan turun sebesar 12,3%, return LSIP akan turun sebesar 

4,5%, return ICBC akan turun sebesar 2,6%, saham INTP akan meningkat sebesar 1,9% dan saham 

PGAS akan meningkat sebesar 3%. Peneliti akan membentuk portofolio dengan dua macam views yaitu 

absolute views dan relative views. Hasil pembentukan views adalah sebagai berikut: 

View 1: “Saya prediksikan return saham LPKR akan turun sebesar 2%” 

View 2: “Saya prediksikan return saham AKRA akan melebihi return saham LSIP sebesar 3,9%” 

View 3: “Saya prediksikan return saham ICBC dan INTP akan melebihi saham INCO dan PGAS sebesar 

8,9%” 

 merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam perhitungan portfolio model black-litterman.  

Nilai   menunjukkan tingkat keyakinan investor terhadap views yang dibentuk. Investor yang memiliki 

kepercayaan tinggi dengan views yang dibentuk, akan menghasilkan kinerja portfolio yang semakin baik. 

Sebaliknya investor yang memiliki keraguan dengan views yang dibentuk dapat menimbulkan 

konsekuensi menanggung risiko yang tidak dikehendaki.   

Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan portfolio model black-litterman dengan melakukan 

kalibrasi nilai  dari 0 sampai 1. Artinya nilai  = 0 menunjukkan tingkat keyakinan investor terhadap 

views sangat rendah, sedangkan nilai   = 1 menunjukkan investor sangat yakin dengan views yang 

dimiliki. Perbedaan nilai  atau tingkat keyakinan investor terhadap views ini akan berpengaruh pada 

hasil estimasi return saham black-litterman. 

Hasil perhitungan estimasi return Black-Litterman menggunakan (1) dengan bantuan software Matlab 

terdapat pada Tabel 3. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot saham black-litterman dengan menggunakan return saham 

untuk setiap nilai . Nilai toleransi dunia terhadap risiko investasi (risk aversion parameter) yang 

disimbolkan  sebesar 2,5% [5].  Bobot untuk masing-masing saham dalam portofolio Black-Litterman 

terdapat pada Tabel 4. 

Salah satu indeks pengukuran kinerja portfolio adalah sharpe ratio yang membandingkan selisih antara 

return sekuritas dan risk free rate dengan standar deviasi dari sekuritas tersebut. Semakin tinggi nilai 

sharpe ratio, maka semakin baik kinerja posrtfolio yang dihasilkan. Selanjutnya akan dihitung nilai sharpe 

ratio dari masing-masing portfolio dengan kombinasi  yang berbeda. 
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TABEL 3. HASIL ESTIMASI RETURN BLACK-LITTERMAN 

Saham\  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

LPKR 0.0536 0.0436 0.0382 0.0348 0.0324 0.0307 0.0294 0.0284 0.0276 0.0269 

AKRA 0.0773 0.0749 0.0732 0.072 0.071 0.0703 0.0698 0.0693 0.069 0.0687 

INCO 0.0184 -0.001 -0.011 -0.018 -0.022 -0.025 -0.028 -0.03 -0.031 -0.032 

LSIP 0.0446 0.037 0.0338 0.032 0.0308 0.0301 0.0295 0.0291 0.0288 0.0285 

ICBC 0.0816 0.0832 0.0839 0.0844 0.0846 0.0848 0.085 0.0851 0.0852 0.0853 

INTP 0.0825 0.0846 0.0858 0.0865 0.087 0.0873 0.0876 0.0878 0.088 0.0882 

PGAS 0.0595 0.0545 0.0519 0.0503 0.0492 0.0484 0.0478 0.0474 0.047 0.0467 

TABEL 4. BOBOT SAHAM BLACK-LITTERMAN 

Saham\  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

LPKR -0.154 -0.192 
-

0.213 
-0.227 -0.236 -0.243 -0.249 -0.253 -0.256 -0.259 

AKRA 0.291 0.2939 0.292 0.2913 0.2898 0.2886 0.2876 0.2867 0.286 0.2853 

INCO -0.050 -0.087 
-

0.108 
-0.122 -0.132 -0.139 -0.144 -0.149 -0.152 -0.155 

LSIP 0.155 0.1679 0.177 0.184 0.1891 0.193 0.1961 0.1986 0.2007 0.2025 

ICBC 0.4146 0.4638 0.491 0.5095 0.5221 0.5314 0.5386 0.5443 0.5489 0.5527 

INTP 0.2003 0.2425 0.266 0.2819 0.2927 0.3007 0.3069 0.3118 0.3157 0.319 

PGAS 0.1431 0.1121 0.094 0.0831 0.0751 0.0692 0.0646 0.061 0.058 0.0556 

 

Return dan bobot saham portfolio Black-litterman selanjutnya digunakan untuk menghitung return 

portfolio menggunakan Persamaan (3) dan menghitung risiko portfolio menggunakan Persamaan (4). 

Nilai return dan risiko portfolio dengan kalibrasi nilai    dari 0,1 sampai 1 terdapat pada Tabel 5. 

Dengan Persamaan (5) diperoleh nilai sharpe ratio untuk masing-masing kalibrasi nilai  terdapat pada 

Tabel 6. 
TABEL 5. RETURN DAN RISIKO PORTFOLIO 

 

Return Portfolio Risiko Portfolio 

0.1 0,0791 0,0282 

0.2 0,0851 0,0297 

0.3 0,0895 0,0308 

0.4 0,0927 0,0315 

0.5 0,0950 0,0320 

0.6 0,0968 0,0324 

0.7 0,0983 0,0327 

0.8 0,0995 0,033 

0.9 0,1005 0,0332 

1 0,1013 0,0333 
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TABEL 6. NILAI SHARPE RATIO 

 

Sharpe ratio 

0.1 0.146 

0.2 0.343 

0.3 0.472 

0.4 0.563 

0.5 0.626 

0.6 0.675 

0.7 0.714 

0.8 0.742 

0.9 0.768 

1 0.791 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai sharpe ratio berbeda-beda untuk setiap nilai  yang digunakan. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja portfolio Black-litterman diperoleh nilai sharpe ratio terkecil saat 

nilai τ = 0,1 yaitu 0,146. Sedangkan nilai sharpe ratio terbesar diperoleh saat nilai τ = 1 yaitu 0,791. 

Artinya kinerja portfolio yang paling baik adalah saat nilai  maksimum yaitu 1. Semakin besar nilai   

atau tingkat keyakinan investor terhadap view yang dibentuk, maka nilai sharpe ratio semakin besar. Nilai 

sharpe ratio yang semakin besar mengindikasikan semakin baik kinerja portfolio yang dihasilkan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran kinerja portfolio Black-litterman diperoleh nilai sharpe ratio 

terkecil saat nilai τ = 0,1 yaitu 0,146. Sedangkan nilai sharpe ratio terbesar diperoleh saat nilai τ = 1 yaitu 

0,791. Artinya semakin besar nilai τ atau tingkat keyakinan investor terhadap view yang dibentuk, maka 

nilai sharpe ratio juga akan semakin besar. Hal ini mengindikasikan performa portfolio yang dihasilkan 

juga semakin baik.  

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menganalisis pengaruh τ terhadap indeks pengukur kinerja 

portfolio lainnya, seperti information ratio. Serta melakukan pembentukan view dengan metode lain 

seperti Neural Network untuk dapat membandingkan tingkat keyakinan terhadap view yang dibentuk. 
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