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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan proses pengelompokkan saham 

pada penyusunan portofolio dengan menggunakan dua metode teknik clustering yaitu 

K-means dan average linkage. Kedua metode tersebut merupakan bagian dari metode 

non hierarki dan hierarki yang dimanfaatkan dalam pemilihan saham untuk menyusun 

portofolio yang optimal dalam rangka strategi diversifikasi yang makin beragam. 

Hasil pengelompokkan kedua metode menunjukkan pemilihan saham yang sama 

dalam portofolio yang diterapkan pada saham yang tergabung dalam Jakarta Islamix 

Index 

Kata kunci: Cluster, Average Linkage, K-means, Portofolio 

I. PENDAHULUAN 

Sebuah portofolio keuangan atau sekumpulan aset pada dasarnya adalah sebuah investasi yang menjadi 
daya tarik tersendiri bagi seorang investor. Membentuk sebuah portfolio yang optimal merupakan 
tantangan dalam pemodelan matematika untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dimana tujuan 
tersebut adalah meminimalkan risiko atau memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu permasalahan 
dalam portofolio adalah bagaimana menentukan komposisi yang tepat untuk setiap aset yang ada di 
dalamnya sedemikian sehingga tujuan investor tercapai.  

Strategi dalam memanfaatkan ukuran-ukuran statistik dari data historis return yaitu mean, variansi dan 
kovariansi telah menjadi suatu prinsip dasar seperti dalam model mean-variance (MV) oleh Markowitz 
(1952). Model MV dalam pembentukan portofolio semakin beragam dan berkembang dengan 
memodifikasi dan menambahkan atau mengganti ukuran statistik yang digunakan. Salah satu strategi 
pengembangan dalam menyusun portofolio yang diperhatikan adalah pemilihan aset yang tergabung. 
Semakin beragam aset dalam portofolio maka semakin dapat dikatakan terdiversifikasi sehingga dapat 
dianggap dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi pada portofolio. Risiko yang dimaksud adalah risiko 
terjadinya pergerakan yang sama saat menurunnya harga pada satu aset maka akan terjadi pula pergerakan 
yang sama pada aset lain dalam portofolio.  

Oleh karena itu beberapa penelitian mengenai portofolio dan strategi pemilihan aset/saham telah 
banyak dilakukan, salah satunya dengan pengelompokkan saham dengan menggunakan teknik clustering 
seperti yang dilakukan oleh Tola, Vicenso et. al (2008), dimana dengan menggunakan teknik clustering 
dapat meningkatkan reliabilitas portofolio dalam hal rasio antara prediksi risiko dan aktualnya dengan 
beberapa teknik cluster yang diteliti seperti single linkage dan average linkage. Pendekatan teknik 
clustering juga dikembangkan oleh Fei Ren et. Al (2017) dalam strategi portofolio dinamis. Sedangkan 
pemanfaatan beberapa teknik clustering telah diteliti oleh Nanda et.al (2010) yaitu K-means, SOM dan 
Fuzzy C-means yang menggunakan data pasar Bombay Stock Exchange.  

Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan 
objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pada analisis cluster terdapat dua metode yaitu 
metode hirarki dan metode non-hirarki. Banyaknya kelompok dalam metode hierarki belum diketahui 
sebelumnya dengan dua metode dalam hirarki yang dikenal yaitu metode agglomerative (pemusatan) dan 
metode divisive (penyebaran). Beberapa metode yang sering digunakan untuk mengelompokkan objek 
berdasarkan ukuran kemiripannya dalam metode agglomerative adalah Single Linkage Method, Complete 
Linkage Method, Average Linkage Method, Ward’s Method. Sedangkan metode non-hirarki seperti K-
mean sudah memperhatikan banyaknya kelompok yang akan terbentuk sebelumnya yaitu sebanyak k 
kelompok. 
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Penelitian ini lebih difokuskan pada penyusunan portofolio dengan terlebih dahulu melakukan 
pengelompokan saham menggunakan dua metode baik hierarki dan non-hierarki. Peneliti juga membatasi 
penyelidikan pada metode average linkage berdasarkan penelitian oleh VicensoTola yang menyatakan 
hasil dari average linkage lebih reliable. Dilain sisi peneliti juga melakukan penentuan kelompok saham 
dengan metode K-Means pada penelitian ini. Langkah ini didasarkan pada hasil penelitian Nanda yang 
merekomendasikan metode K-Means karena cluster yang diperoleh lebih kompak dibandingkan dua 
metode lain yaitu SOM dan Fuzzy C-means. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah 
ada suatu perbedaan hasil dari pengelompokkan yang diperoleh dalam portofolio dengan menggunakan 
kedua metode tersebut. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan penerapan pada 

pasar saham Indonesia. Portofolio keuangan dalam penelitian ini menggunakan kumpulan saham yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index dengan memperhatikan sektor dan terpilih tujuh saham yaitu 

WIKA, TLKM, SMGR, SMRA, UNVR, UNTR dan SSMS. Deskripsi sektor ketujuh saham dapat dilihat 

pada Tabel 1 secara lebih detil. 

TABEL 1. DESKRIPSI DATA SAHAM  

 

A. Tehnik Clustering  

Tehnik clustering adalah tehnik untuk mengelompokan obyek-obyek yang berbeda dalam beberapa 
kelompok. Setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan setiap obyek yang berada dalam 
satu kelompok akan memiliki karakteristik yang hamper sama. Ada beberapa tehnik clustering yang 
dikenal, dalam artikel ini hanya dua buah artikel yang akan digunakan penulis yaitu average linkage dan k-
means. 

B. Average Linkage  

Pada metode single linkage, penentuan cluster dimulai dari mencari jarak yang paling kecil dari kedua 
titik yang paling dekat dan paling sederhana caranya tetapi hasil yang diperoleh adalah rute yang dihasilkan 
biasa yang paing dekat. Metode ini berbeda dengan metode complete lingkage memulai langkah penentuan 
cluster dari yang paling jauh. Pada metode average linkage, penentuan cluster dicari melalui average dari 
semua pasangan data, akan tetapi metode ini tidak terlalu peka dengan adanya outlier. 

C. K-Means  

Metode K-Means mempunyai tujuan pengelompokan menyeleksi n objek ke dalam k cluster, dimana 
masing-masing observasi yang dalam suatu kelompok terpilih karena nilai mean yang terdekat (Nanda, 
2010). Awal pengelompokkan dalam K-Means dimulai dengan suatu cluster besar dengan satu center yang 
kemudian dipecah menjadi dua cluster, dimana means dari cluster yang baru masih dilakukan pembelajaran 
secara iteratif. Proses ini berklangsung terus hingga diperoleh cluster sebanyak yang ditentukan.  

D. Mean Variance   

Pembentukan model portofolio Mean Variance sudah dikenal sejak 1952 dengan memanfaatkan data 
variansi dan mean return sebagai ukuran yang digunakan dalam komponen pengukuran keuntungan dan 
risiko portofolio. Menggunakan pemrograman kuadratik, model ini dapat dituliskan sebagai berikut (Retno 
dkk, 2017).  

���	��� = ∑ 
�������� +∑ ∑ 
�
����������  (2) 

No. Saham  Sektor  

1 WIKA Salah satu perusahaan konstruksi milik Pemerintah Indonesia 

2 UNTR Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk alat berat terdepan 

3 UNVR Perusahaan consumer goods dari Unilever 

4 TLKM perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi 

5 SMGR Produsen semen yang terbesar di Indonesia 

6 SMRA perusahaan pengembang real estate, Summarecon Agung 

7 SMSS Perusahaan minyak sawit 
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denngan kendala, 


� +
� + 
� + 
� + 
� + 
� = 1 

����
�

�

��
� �� 

dimana 
� = bobot aset ke –i, ��� = variansi dari return asset ke –i, ��� = kovariansi dari return asset i 

dan j, ���	= rata-rata return ke –i dan ��= rata-rata minimal yang diinginkan.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diversifikasi yang ada dalam portofolio secara sekilas sudah cukup beragam namun hal ini masih 
menjadi topik penelitian yang menarik. Saham-saham dipilih untuk menyusun suatu portofolio agar 
tercapai dapat dilakukan diversifikasi yang optimal. Pemilihan saham yang dilakukan melalui 
pengelompokkan saham akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengelompokan 
yaitu Average Linkage dan K-Means.  

A. Pengelompokan Saham dengan R  

Berdasarkan review singkat prosedur dalam hierarki dan non-hierarki, berikut ini hasil output dari 
kedua metode yang diimplementasikan dengan bantuan program R. Langkah-langkah secara umum dalam 
menggunakan program R untuk analisis cluster dalam pembentukan portofolio dibahas secara singkat 
dalam tabel ringkasan berikut ini. 

TABEL 2. RINGKASAN PROSEDUR AVERAGE LINKAGE DAN K-MEANS DALAM PORTOFOLIO SAHAM  

 
 

 

Strategi pengelompokan saham dengan Average Linkage memiliki perbedaan yang mendasar dengan 
pengelompokkan di bidang kasus lain adalah input data. Input data yang dilakukan adalah input data 
berdasarkan baris karena yang dilakukan adalah pengelompokkan variabel bukan pengelompokkan 
observasi. Oleh karena itu cara menginput data bukanlah secara kolom melainkan secara baris seperti 
terlihat dalam Gambar 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. INPUT AVERAGE LINKAGE  

Langkah pertama yang paling penting adalah menentukan matriks jarak (distance) dalam R digunakan 
fungsi dist. Berikut ini script yang digunakan untuk menampilkan nilai jarak euclidien, dengan nama data 
adalah data7. 

jrk2=dist(data7,method="euclidian",diag=FALSE,upper=FALSE,p=2) 

Langkah berikutnya membentuk hirarki clustering dengan metode Average Linkage menggunakan 

fungsi hclust, untuk penambahan informasi pengelompokkan yang ditentukan berdasarkan 

No Metode Average Linkage Metode K-Means 

1 Input data dalam bentuk baris Input data 

2 Penentuan matriks dissimilaritas: dist Penentuan matriks dissimilaritas 

3 Melakukan tehnik angglomerative: hclust Penentuan banyaknya kelompok, k  

4 Membuat plot: plot Plot 

5 Plot height dan penentuan cut off height Pengelompokan 

6 Pengelompokan: cutree  
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dissimilaritis, dapat digunakan fungsi rect.hclust sehingga diperoleh hasil plot dendogram seperti 
dalam Gambar 2. 

rectavclust=rect.hclust(hclust(jrk2,method="average"),h=0.45) 

 

 

GAMBAR 2. CLUSTER DENDOGRAM AVERAGE LINKAGE  

Berdasarkan dendogram dengan menentukan tingkat dissimilaritis sebesar 0.45 diperoleh dua cluster 
yang utama yaitu 6 saham tergabung pada cluster 1 adalah UNVR, TLKM, SMGR, SMRA, WIKA dan 
UNTR. Sedangkan untuk saham SSMS menjadi cluster sendiri namun demikian SSMS tidaklah dapat 
dipilih menjadi sebuah portofolio tersendiri karena hanya satu saham. 

Metode K-Means dalam pengelompokkan saham ini memberikan pilihan untuk menentukan berapa 
banyak cluster yang terpilih. Dalam penelitian ini ditentukan k sebanyak 2 dan 3 untuk kemudian dilihat 

hasil yang diperoleh. Fungsi dalam R adalah kmeans, dengan menambahkan atribut center dan nilai k 
yang diinginkan. 

> kdata.7=kmeans(data7,centers=3) 

> kdata.7$centers 

> kdata.7$cluster #untuk menampilkan hasil pengelompokkan digunakan 

script berikut 

> WIKA UNVR UNTR SMGR TLKM SSMS SMRA  

   2    1    2    1    1    3    1  

Untuk metode K-Means dengan dua cluster adalah : 

> kdata.2=kmeans(data7,centers=2) 

> kdata.2$centers 

> kdata.2$cluster #untuk menampilkan hasil pengelompokkan digunakan 

script 

> WIKA UNVR UNTR SMGR TLKM SSMS SMRA  

   1    1    1    1    1    2    1 

Pengelompokkan saham dengan k=3 dan k=2 dapat menunjukkan konsistensi salah dalam sebuah cluster. 
Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa SSMS berada pada cluster sendiri baik dari k=2 maupun 
k=3. 
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TABEL 3. PENGELOMPOKAN SAHAM DENGAN K=2 DAN K=3  

 
 

 

Oleh karena itu dapat ditunjukkan cluster dalam portofolio yang tepilih adalah sekumpulan saham 
sebanyak 6 yang sama dengan hasil dari metode Average Linkage.  

B. Bobot Saham  

Langkah berikutnya yang diperlukan dalam penyusunan portofolio adalah pembobotan. Model yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model MV, dan ukuran diperlukan dalam pembentukan model MV 
ini adalah matriks variance kovariansi. Model matematika untuk penyusunan portofolio yang disusun 
peneliti adalah sebagai berikut 

���	��� = ∑ 
�������� +∑ ∑ 
�
����������  (2) 

denngan kendala, 


� + 
� + 
� + 
� + 
� + 
� = 1 

−0.00107
� + 0.000337
� + 0.002982
� + 0.006162
� − 0.00148
� + 0.006447
� � 0.002294 

dan 

 	
��� = 0,001608
�� + 0.002042
�� +⋯

+ 0.002301
�� + 0.00099
�
�+ 0.0000381
�
� +⋯+ 0.000665
� 

Penyelesaian model matematis di atas dapat menggunakan program WinQSB dengan hasil pembobotan 
yang diperoleh adalah SMGR 20 %, SMRA 0, UNVR 19 %, TLKM 38 %, WIKA 22% dan UNTR 1 %. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Secara garis besar hasil implementasi pada ketujuh saham dengan menggunakan strategi clustering 
menunjukkan sekumpulan saham yang terpilih dalam portofolio adalah sama baik dari metode Average 
Linkage maupun K-Means. Penelitian ini masih mempunyai kekurangan dari segi banyaknya percobaan 
dan kemungkinan simulasi untuk uji validitas yang belum ditampilkan. Oleh karena itu untuk penelitian 
berikutnya dapat ditambahkan penyelidikan untuk beberapa kemungkinan simulasi dan uji validitas yang 
dapat menambah penguatan dalam menarik kesimpulan. 
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K WIKA UNVR UNTR SMGR SMRA SSMS SMRA 

K=2 1 1 1 1 1 2 1 

K=3 2 1 2 1 1 3 1 
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