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ABSTRACT 

 

This article discusses the evaluation of value at risk (VaR) for stock portofolio with 

variance-covariance method. VaR is the estimation of maximum loss which can occur 

with  -level of confidence over a holding period of time. VaR portofolio with variance-

covariance method views the portofolio risk from standard deviation of portofolio, 
which is in standard deviation of portofolio containing variance-covariance matrix from 

return asset and weighted asset. Assumption of VaR with this method is that the return 

asset has to have a normal distribution in order the portofolio has the expected return 

asset not being far different from the established portofolio.  

 Keywords: value at risk, standard deviation of portofolio, return asset. 

 

ABSTRAK 

 

Artikel ini membahas tentang perhitungan value at risk (VaR) pada portofolio saham 

dengan metode Variansi-Kovariansi. VaR merupakan estimasi kerugian maksimal yang 

dapat terjadi dengan tingkat kepercayaan sebesar   selama periode waktu tertentu. VaR 

portofolio dengan metode Variansi-Kovariansi memandang bahwa tingkat resiko 

portofolio dilihat dari simpangan baku  portofolio, yang mana pada simpangan baku 

portofolio ini berisi matriks variansi-kovariansi dari return aset dan bobot aset. Asumsi 

VaR dengan metode ini bahwa return aset harus berdistribusi normal agar portofolio 

memiliki nilai rata-rata return aset yang tidak jauh berbeda dari portofolio 

pembentuknya. 

Kata kunci: value at risk, simpangan baku portofolio, return aset. 

 

1. PENDAHULUAN 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan investor pada saat 

ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang [11]. Dalam 

melakukan investasi di pasar modal, seorang investor biasanya tidak hanya fokus 

memperhatikan keuntungan yang akan diterima di masa yang akan datang tetapi 

seorang investor juga fokus terhadap kerugian yang akan dialami. Sebab keuntungan 

dan kerugian dalam berinvestasi memiliki hubungan ketergantungan antara jumlah aset 
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yang dimiliki dan perubahan harga aset. Perubahan harga aset dilihat dari pergerakan 

naik-turunnya penutupan harga aset yang dimiliki investor. 

Naik-turunnya penutupan harga aset serta kondisi pasar yang tidak normal 

menyebabkan ketidakpastian yang memungkinkan adanya peluang terjadinya resiko 

dalam berinvestasi. Resiko dalam berinvestasi merupakan suatu ketidakpastian yang 

bersifat subjektif dan menimbulkan kerugian dalam pengambilan keputusan [1]. 

Pengertian mengenai resiko haruslah dipahami terlebih dahulu dari definisi yang ada. 

Resiko merupakan penyebaran hasil aktual (actual return) dari hasil yang diharapkan 

(expected return). Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa resiko adalah probabilitas 

pengeluaran yang berbeda dari pengeluaran yang diharapkan [5]. Untuk mengurangi 

terjadinya resiko yang tidak diinginkan, seorang investor harus dapat mengukur 

kerugian yang akan dialaminya menggunakan Value at Risk (VaR). Model VaR biasanya 

menggunakan data historis untuk mengevaluasi kerugian maksimum dari suatu 

perusahaan untuk sebuah portofolio yang diberikan dengan tingkat kepercayaan tertentu 

dan selama periode waktu tertentu [4]. 

Perhitungan VaR memiliki tiga metode yang berbeda yaitu Simulasi Data Historis, 

Simulasi Monte Carlo dan Metode Variansi-Kovariansi. Ketiga metode ini memiliki 

kelebihan serta kekurangan masing-masing dalam memilih pemodelan terhadap faktor-

faktor resiko pasar. Perhitungan VaR dengan Simulasi Monte Carlo telah dilakukan 

sebelumnya dan memiliki kelemahan dalam bidang komputasi karena melakukan 

perhitungan berulang-ulang karena membangkitkan bilangan acak untuk mendapatkan 

hasil simulasi yang lebih baru. Pada artikel ini, penulis membahas metode perhitungan 

VaR lainnya yaitu metode Variansi-Kovariansi. Metode ini mengasumsikan data return 

berdistribusi normal baik pada aset tunggal maupun portofolio. Adapun contoh 

penerapan metode ini pada dua saham yaitu PT. Gudang Garam, Tbk dan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk terhadap data sekunder pada periode 1 Januari 2014 

sampai dengan 16 Juni 2014.     

2. PEMILIHAN STRATEGI ASET SERTA EVALUASI KINERJA ASET 

Dalam melakukan investasi diperlukan pemilihan strategi aset mana yang akan 

memberikan keuntungan yang maksimal dengan kerugian yang minimal. Ada dua cara 

pemilihan strategi aset yang bisa dipilih, yaitu strategi aset secara aktif dan secara pasif. 

Strategi aset secara aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan 

teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi aset yang lebih baik, sedangkan 

strategi aset secara pasif meliputi aktivitas investasi pada aset yang seiring dengan 

kinerja indeks pasar [11, h. 199]. Biasanya seorang investor tertarik untuk memilih 

strategi aset secara pasif sebab hasil perhitungan kinerja aset dapat dilihat secara terbuka 

dan menyeluruh sehingga dapat dibandingkan dengan aset-aset lain dalam indeks harga 

saham.     

Setelah melakukan pemilihan strategi aset yang menguntungkan maka investor dapat 

melakukan evaluasi kinerja aset yang dimiliki melalui perubahan harga aset dan jumlah 

aset yang dimiliki. Misalkan    adalah variabel acak yang menyatakan return aset pada 

periode ke- , return aset yang dimaksud adalah perubahan harga aset yang merupakan 

tingkat pengembalian harga aset dari harga sebelumnya. 

Menurut Jorion [7, h. 93] Jika investor menginvestasikan dananya pada waktu ke-  
pada suatu aset dengan harga   , kemudian pada waktu ke     harga aset berubah 



Repository FMIPA  3 

 

menjadi     , maka return aset periode ke-  dinotasikan dengan    dan didefinisikan 

dengan 
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dengan   menyatakan banyaknya periode aset. 
Selain return aset, evaluasi kinerja aset dilihat dari segi resiko aset. Dalam bidang 

finansial, resiko aset disebut dengan volatilitas yang menyatakan besarnya 

penyimpangan dari hasil investasi yang akan diterima dengan yang diharapkan. 

Sedangkan pada bidang statistika volatilitas disimbolkan dengan   (simpangan baku) 
yang menyatakan pengukuran keragaman dari sejumlah populasi yang diteliti [10, h. 

93]. 

Jika terdapat   banyaknya periode aset dan    adalah variabel acak yang menyatakan 

return aset periode ke-  serta       adalah peluang dari setiap return aset pada periode 

ke-  dengan            , maka rata-rata return aset dinotasikan dengan      dapat 
didefinisikan dengan  [9, h. 39] 
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Untuk menaksir besar nilai resiko dari pergerakan harga saham yang ditunjukkan dari 

simpangan baku return  aset, dinotasikan dengan    merupakan akar dari variansi dan 

didefinisikan sebagai berikut. 

Jika    adalah variabel acak dari return aset periode ke-  dan mempunyai nilai rata-

rata return aset     , maka variansi dari   dapat dinotasikan dengan   
  dan 

didefinisikan dengan [2, h. 73] 
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Jika evaluasi kinerja investasi aset pada nilai resiko terhadap simpangan baku return 

aset telah dilakukan dan ternyata hasilnya sangat besar sehingga mengakibatkan 

terjadinya kerugian yang besar, maka proses evaluasi kinerja investasi aset harus 

dimulai lagi dari langkah pertama, demikian seterusnya sampai tercapai investasi aset 

paling optimal. 

 

3. VALUE AT RISK RETURN ASET BERDISTRIBUSI NORMAL 

VaR merupakan hasil perhitungan resiko pasar untuk menentukan besar kerugian 

maksimum yang dapat terjadi pada suatu investasi. VaR didefinisikan sebagai sebuah 

metode statistika dalam mengukur potensi kerugian selama periode waktu tertentu 

dengan tingkat kepercayaan tertentu [7, h. 15].  

Data return aset mempunyai asumsi berdistribusi normal. Sebuah variabel acak 

return aset   mengikuti distribusi normal dengan rata–rata return aset      dan 
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mempunyai variansi dari return aset   
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untuk          , dengan               dan       yang dinotasikan 

dengan            
   dan jika   ditransformasikan ke dalam distribusi normal 

standar yaitu  
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dengan   menyatakan variabel acak dari distribusi normal standar.  

Diberikan   menyatakan nilai return aset,    menyatakan nilai return aset di masa 

depan dan      menyatakan peluang nilai return aset maka       yang merupakan 

fungsi kumulatif dari    [2, h. 58] dinyatakan dengan  

   )()( ** RRPRF  .                     (7) 

Dari persamaan (7) dapat ditentukan peluang nilai return aset yaitu  
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Dari persamaan (6), maka persamaan (8) menjadi  
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Apabila diinginkan         dengan tingkat kepercayaan sebesar     dan   
merupakan tingkat kesalahan, maka 

              1

* )( zRRP .                                   

Secara statistika, VaR dapat ditentukan melalui peluang nilai return aset di masa 

depan yang berdistribusi normal sebesar     yang dinyatakan dengan 

                                                             .                  (10) 

Dengan mensubtitusikan   pada persamaan (6) ke dalam persamaan (10) diperoleh 
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Sementara itu, diberikan investasi awal aset tunggal sebesar   untuk persamaan (11) 
menjadi 

      
   1)   ))((( 1 vzvRERP R .                     (12) 

VaR aset tunggal memandang resiko sebagai penyimpangan return aset terhadap 

rata-rata return aset yang dikalikan dengan besar investasi awal aset tunggal sebesar  , 

dinyatakan dengan 

                                  .                    (13) 

Pada persamaan (13) berarti bahwa diinginkan              
 

dengan tingkat 

kepercayaan sebesar    . Jika   sebesar 5%, maka persamaan (13) menjadi 
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                                  .                        (14)
 

Nilai       dapat dilihat pada tabel distribusi normal standar sebesar 1.645. Dengan 
tingkat kepercayaan sebesar 95%, diperoleh 

              .                   (15) 
Selain itu, waktu investasi juga berpengaruh dalam perhitungan VaR. Dengan 

mempertimbangkan faktor   yaitu periode waktu (satuan waktu) maka variansi dan 

simpangan baku aset tunggal yaitu      
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                           √  .                        (17) 

VaR aset tunggal terhadap faktor waktu memperhatikan simpangan baku aset sebagai 

estimasi besar resiko aset terhadap waktu yang ditentukan. Subtitusikan persamaan (17) 

ke dalam persamaan (15), sehingga diperoleh 

                                  √     .                  (18) 

Persamaan (18) menunjukkan perhitungan VaR aset tunggal terhadap faktor waktu yang 

ditentukan dapat diterima dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Dalam penerapan perhitungan VaR dimana data return aset belum diketahui 

berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian kenormalan 

terhadap data return asetnya dengan menggunakan uji statistika normalitas yaitu uji 

Liliefors. 

Untuk menentukan apakah data return aset benar atau tidak berdistribusi normal, 

diberikan hipotesa statistika sebagai berikut 

   : tidak benar bahwa data return aset mengikuti distribusi normal 

   : benar bahwa data return aset tidak mengikuti distribusi normal 

Diberikan   merupakan kelompok variabel acak return aset dengan nilai data return 

aset              . Berdasarkan data return aset, untuk pengujian hipotesa dengan 
uji Liliefors dilakukan langkah-langkah pengujian [10, h. 466] sebagai berikut 

1. Hitung rata-rata return aset       dan simpangan bakunya     , kemudian 

distandardisasikan menjadi bilangan baku               dengan rumusan 

    
        

  
. 

2. Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung 

              

3. Selanjutnya dihitung proporsi               yang dinyatakan oleh       

dengan nz...,z,z,zzzS ini ) banyaknya()( 321   

4. Hitung |            | 
Selanjutnya, adapun kriteria pengujian hipotesa dalam mengambil keputusan apakah 

data return benar atau tidak mengikuti distribusi normal yaitu dengan membandingkan 

nilai |            | terbesar dengan nilai tabel uji Liliefors 

 Jika nilai |            | terbesar   nilai tabel Liliefors, maka    diterima dan 

   ditolak. 

 Jika nilai |            | terbesar   nilai tabel Liliefors, maka    ditolak dan 

   diterima. 
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4. VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE  

VARIANSI-KOVARIANSI 

Dalam menanamkan modalnya, investor tidak hanya memilih satu aset saja melainkan 

beberapa aset (portofolio). Tujuan utama pembentukan portofolio adalah mencari 

investasi yang paling aman dengan return aset yang optimal dan resiko yang minimal. 

Pembentukan portofolio ini berawal dari diversifikasi yang merupakan proses 

melakukan konstruksi suatu portofolio dengan melibatkan beberapa invesatassi aset 

yang berbeda-beda [1, h. 107]. Tetapi dalam hal ini, diversifikasi bukanlah suatu 

jaminan dalam mengusahakan resiko yang minimum dengan return aset yang 

maksimum sekaligus. 

Dalam Morgan [8, h. 42], portofolio yang tersusun atas   aset pada periode waktu 

tertentu dengan                   dan             yang masing-masing 

merupakan return aset ke-   pada periode ke   dan    merupakan bobot atau proporsi 

modal berbeda yang diinvestasikan pada aset ke- , secara umum mempunyai return aset 

portofolio dinotasikan dengan    dan didefinisikan sebagai berikut 
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.           (19)  

Berdasarkan persamaan (19), masing-masing return aset yang memiliki   periode maka 

return aset multivariabel dapat dibentuk secara kumulatif yaitu  

 ̃   [

  

  

 
  

]      (20) 

Jika    ̃    merupakan rata-rata kumulatif dari data multivariabel return   aset, 

maka rata-rata kumulatif dari data multivariabel return   aset pada persamaan (20) 
dapat dibentuk ke dalam matriks sebagai berikut 

          ̃    [

     
     

 
     

]           (21)           

Pada data univariabel dengan data return aset tunggal memiliki variansi yang 

diformulasikan pada persamaan (4), sedangkan pada data multivariabel yang memiliki 

data return aset lebih dari satu, terdapat matriks variansi-kovariansi yang menyatakan  

variansi return aset multivariabel yang dinotasikan dengan   ̃  
dan dinyatakan dengan 

  ̃  
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dengan entri diagonal merupakan variansi dari return   aset. Sedangkan pada entri 

matriks lainnya terdapat merupakan kovariansi antar return   aset. 

Jika    adalah variabel acak yang menyatakan return aset ke-1 dan    adalah 

variabel acak yang menyatakan return aset ke-2, sedangkan       dan       berturut-

turut menyatakan rata-rata return aset    dan rata-rata return aset   , maka menurut 
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Bain & Engelhardt [2, h. 174] kovariansi antar return aset    dan    yang dinotasikan 

dengan       
 dan didefinisikan dengan 

      
  [(        )          ] .   (23) 

Pada umumnya dalam pembentukan portofolio, investor mengharapkan portofolio 

yang dibentuk memberikan return yang optimum. Agar return aset portofolio optimum 

dapat diperoleh, maka dilakukan cara yaitu meminimumkan variansi, artinya rata-rata 

return aset tunggal tidak saling berbeda jauh diantara keseluruhan portofolio yang dapat 

dibentuk. Dikarenakan return aset portofolio merupakan fungsi dari pembobotan maka 

akan dicari   yang membuat variansi yang minimum 
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dengan   ̃  

   menyatakan invers matriks variansi-kovariansi berukuran   x  dan    

menyatakan vektor kolom dengan elemen 1 sebanyak  . 

Untuk mengestimasi nilai resiko portofolio terhadap return aset multivariabel dan 

bobot aset dapat digunakan simpangan baku portofolio. Dalam bentuk matriks, variansi 

portofolio dan simpangan baku portofolio yang terdiri atas   aset dinotasikan dengan 

   
 dan √|   

| dapat diformulasikan dengan   

   
        ̃  

    ,                 (25) 

dan 

     √|   
|   √      ̃  

    .        (26) 

 Johnson & Wichern [6, h. 128] menerangkan pada data multivariabel, jika 

sekelompok data multivariabel return   aset  ̃                    dikatakan 

berdistribusi normal  -variabel dengan vektor rata-rata data multivariabel return   aset 

 ( ̃  )                              dan mempunyai variansi dari return aset 

portofolio     
 , maka fungsi kepadatan peluang dari variabel acak  ̃   dinyatakan 

sebagai berikut 
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dengan      ̃                                  yang dinotasikan 

 ̃    ( ( ̃  ) 
pRΣ ) dan analog pada fungsi kepadatan peluang dari variabel acak   

univariabel. Apabila  ̃  ditransformasikan ke dalam distribusi normal standar 

multivariabel, yaitu  
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VaR portofolio dengan metode Variansi-Kovariansi dapat ditentukan melalui peluang 

nilai multivariabel return   aset yang berdistribusi normal standar sebesar     dan   

menyatakan tingkat kesalahan yang dinyatakan dengan 

                                                          .           (29) 

Dengan mensubtitusikan   pada persamaan (28) ke dalam persamaan (29) diperoleh 
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Sementara itu, diberikan investasi awal aset portofolio sebesar   untuk persamaan (31) 

menjadi 

      
   1)    ))

~
(

~
(( 1 vzvRERP

pRjiji Σ .        (32) 

VaR portofolio dengan metode Variansi-Kovariansi dinotasikan dengan     , 

memandang resiko sebagai penyimpangan multivariabel return   aset terhadap rata-rata 

multivariabel return   aset yang dikalikan dengan besar investasi awal aset portofolio 

sebesar  , dinyatakan dengan 

              (          √|   
|   )      .          (33) 

Pada persamaan (33) berarti bahwa           √|   
|   

 

dengan tingkat kepercayaan 

sebesar    . Jika   sebesar 5%, maka persamaan (33) menjadi 

            (           √|   
|   )       .             (34)

 

Nilai       dapat dilihat dalam tabel distribusi normal standar sebesar 1.645. Dengan 
tingkat kepercayaan sebesar 95%, diperoleh 

           √|   
|            (35) 

Persamaan (35) menunjukkan bahwa perhitungan VaR portofolio saham dengan metode 

Variansi-Kovariansi dapat diterima dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

 

CONTOH 

Dalam artikel ini akan dihitung VaR pada portofolio saham dari dua saham yaitu PT. 

Gudang Garam, Tbk (GGRM) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLKM) dengan 

menggunakan harga penutupan (closing price) harian saham yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) yaitu pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 16 Juni 2014 

selama 111 hari. Data kedua saham ini diperoleh dari www.yahoofinance.com. 

Perhitungan return aset pada setiap periode dari masing-masing aset menggunakan 

persamaan (1), selanjutnya dilakukan uji asumsi kenormalan data return aset dengan uji 

Liliefors yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 

 

http://www.yahoofinance.com/
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Tabel 1: Hasil Uji Liliefors GGRM dan TLKM  

No  
Hasil Uji Liliefors 

GGRM TLKM 

1 Banyak Data 111 111 

2 Tingkat Kesalahan 0.050 0.050 

3 |            | terbesar 0.071 0.054 

4 Nilai tabel Liliefors 0.084 0.084 

5 Kesimpulan Normal Normal 

Bahwa pada Tabel 1 di atas terlihat kedua saham GGRM dan TLKM, benar bahwa data 

return asetnya mengikuti distribusi normal.  

Sebelum melakukan perhitungan VaR pada aset tunggal maupun portofolio, dihitung 

terlebih dahulu rata-rata return aset dengan menggunakan persamaan (3), variansi dan 

simpangan baku dari masing-masing aset dengan persamaan (4) dan variansi beserta 

simpangan baku portofolio menggunakan pesamaan (25) dan (26). Adapun hasil 

perhitungan tersebut diberikan pada Tabel 2. 

Tabel 2: Rata-rata Return Aset, Variansi dan Simpangan Baku GGRM, TLKM 

dan Portofolio 

No  
Saham 

GGRM TLKM Portofolio 

1 Banyak Data 111 111 111 

2 Rata-rata return aset 0.002268186 0.001189599 0.0017288835 

3 Variansi 0.0003527 0,0003236 0.00022172 

4 Simpangan Baku 0.018780647 0.017988859 0.014890265 

Pada Tabel 2 tampak bahwa hasil rata-rata return aset GGRM, TLKM dan portofolio 

adalah positif. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kedua aset mengalami 

untung secara rata-rata. Hasil simpangan baku masing-masing return aset pada Tabel 2 

diatas juga tidak jauh berbeda antara GGRM dan TLKM. Ini berarti bahwa tingkat 

resiko yang dialami investor dalam berinvestasi terhadap kedua aset juga tidak 

mengalami kerugian yang besar dan jika dibandingkan dengan simpangan baku pada 

portofolio maka tingkat resiko yang mungkin dialami investor jauh lebih kecil 

dibandingkan kedua aset lainnya. 

Adapun komponen lain dalam perhitungan VaR yaitu kovariansi aset  dan bobot aset. 

Perhitungan kovariansi aset yang menggunakan persamaan (23) diperoleh bahwa 

          0,000106376.  

Untuk menghitung bobot masing-masing aset maka terlebih dahulu dibentuk matriks 

variansi-kovariansi antar aset yaitu   ̃  
  *

                    
                    

+. 

Invers dari matriks varians-kovariansnya yaitu   ̃  

    [
                    
                   

]. 

Dalam perhitungan VaR portofolio terdapat dua aset, maka vektor         *
 
 
+ dan 

  
   [  ] . Dengan menggunakan persamaan (24), maka bobot dari setiap aset 

diperoleh sebagai berikut     [            ]. 
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Dengan menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dan nilai       yaitu 1.645 serta 

menetapkan investasi awal aset masing-masing sebesar Rp. 10.000.000, maka 

perhitungan VaR dengan metode Variansi-Kovariansi diberikan sebagai berikut 

Tabel 3: Nilai VaR untuk GGRM, TLKM dan Portofolio 

No  
Saham 

GGRM TLKM Portofolio 

1   Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 

2       1.645 1.645 1.645 

3   0.018780647 0.017988859 0.014890265 

4 VaR Rp. 308.941,643 Rp. 295.916,731  Rp. 244.944,859 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, kerugian yang 

mungkin akan dialami investor tidak akan melebihi Rp. 244.944,859. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu bahwa perhitungan VaR dengan metode 

Variansi-Kovariansi lebih sederhana dibandingkan perhitungan VaR dengan Simulasi 

Monte Carlo yang dilakukan sebelumnya. Dalam perhitungan VaR dengan metode 

Variansi-Kovariansi, menaksir nilai resiko portofolio dari simpangan bakunya dan 

perhitungan ini dilakukan satu kali selama periode waktu yang sudah ditentukan dengan 

tingkat kepercayaan tertentu.  

Jika dilihat dari penerapan VaR baik pada aset tunggal maupun portofolio saham, 

nilai resiko dari aset tunggal lebih besar dibandingkan dengan nilai resiko portofolio. 

Sebab, pada portofolio adanya gabungan dari dua aset yang membuat kedua aset itu 

saling kompensasi. Jika satu aset mengalami kerugian dan aset lainnya mengalami 

keuntungan, maka keuntungan dari satu aset dapat menutupi kerugian aset lain. 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]   Anoraga, P., & Piji, P. 2003. Pengantar Pasar Modal, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

[2]  Bain, L. J., & Engelhardt, M. 1991. Introduction To Probability and Mathematical  

  Statistical     Ed, PWS-KENT Publishing Company, California. 

[3]  Choudhry, M. 2006. An Introduction To Value at Risk    Ed, John Wiley & Sons  
  Ltd, West Sussex. 

[4]  Darbha, G. 2001. Value at Risk for Fixed Income Portofolios A Comparison of  

  Alternative models, National Stock Exchange, India. 

[5]  Darmawi, H. 2002. Manajemen Resiko, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 

[6]  Johnson, R. A., & Winchern, D. W. 1996. Applied Multivariate Statistical Analysis  

     Ed, Prentice Hall of India Private Limited, John Wiley & Sons Ltd, New Delhi. 

[7]  Jorion, P. 2002. Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk,  

  McGraw – Hill, New York. 

[8]   Morgan, J. P. 1996. Risk Metrics-Technical Document    Ed, Leuters Ltd, New    
  York. 

[9]   Sartono, A. 2006. Perbandingan antara Metode Markowitz dan Mean Absolute  



Repository FMIPA  11 

 

  Deviation, Jurnal Siasat Bisnis, 11 : 37 – 50. 

[10] Sudjana. 2005. Metoda Statistika, Tarsito, Bandung. 

[11] Tandelilin, E. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, BPFE,  

   Yogyakarta. 

 

 

 

 


