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Abstrak 

Random Matrix Theory (RMT), diperkenalkan oleh Dyson dan Mehta, merupakan metode yang dapat 
menjelaskan tingkat energi dari nuklei yang kompleks. Belakangan ini telah diaplikasikan pada noise filtering 
dalam deret waktu finansial, terutama pada sistem dengan dimensi yang cukup besar seperti pasar saham, 
oleh beberapa penulis termasuk Plerou et al. dan Laloux et al. Keduanya telah melakukan analisis pada pasar 
saham US dan menemukan bahwa nilai eigen matriks korelasi dari return konsisten dengan perhitungan yang 
menggunakan return acak, dengan pengecualian untuk beberapa nilai eigen yang besar. Teori portofolio 
modern merupakan salah satu teori yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah portofolio. 
Namun, permasalahan yang timbul pada keadaan ekonomi saat ini menyebabkan teori portofolio modern 
belum cukup mampu menjelaskan cara memaksimalkan portofolio. Dalam karya tulis ini, penulis ingin 
menerapkan metode RMT untuk dapat menghilangkan efek noise dari data historis untuk kemudian hasil 
filtering digunakan dalam perhitungan grafik perbatasan efisien portofolio serta analisis distribusi seperti 
yang dinyatakan dalam teori portofolio modern. Penerapan metode RMT ini berhasil dilakukan pada saham-
saham yang masuk dalam daftar portofolio LQ45 Indonesia dengan hasil return maksimum sebesar 1.9 persen 
dengan probabilitas risiko maksimum sebesar 1, serta dari grafik perbatasan efisien dapat dilihat bahwa return 
optimal sebesar 1.4 persen dengan probabilitas risiko maksimum sebesar 0.5.  

Kata-kata kunci: matriks, nilai eigen, portofolio, vektor eigen 

PENDAHULUAN 

Ekonofisika merupakan salah satu cabang penelitian fisika yang menggunakan teori dan metode fisika untuk 
memecahkan masalah dalam bidang ekonomi. Dalam dunia finansial terutama pasar modal, fisikawan seperti 
Jim Simons dikenal sebagai money manager yang lebih baik bahkan dari Warren Buffet, dan Jim Simons ini 
merupakan pendiri dari salah satu firma investasi dengan nilai return terbaik pada tahun 1988 yaitu Renaissance 
Technologies. Dalam bidang finansial juga dikenal adanya portofolio, portofolio ini akan merepresentasikan 
keadaan dari suatu perusahaan. Salah satu teori yang terkenal dalam permasalahan portofolio ini adalah Teori 
Portofolio Modern Markowitz[1]. 
Bagian intrinsik dari analisis finansial, yang bergantung pada matriks kovarian dari return dan hal ini sulit 
untuk diestimasi. Sebagai contoh, pada suatu deret waktu T, sebuah portofolio dengan N saham membutuhkan 
kovarian yang harus diestimasi dari return sebanyak NT. Hal ini dapat menimbulkan noise, karena informasi 
riwayat saham yang terbatas. Terlebih, biasanya kovarian dalam finansial tidak tetap pada tiap waktu, kemudian 
juga data historis, jika ada, akan menimbulkan efek noise yang terkumpul. 
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MATRIKS KORELASI  

Kovarian atau setara dengan matriks korelasi memiliki peran penting dalam pengukuran risiko dan 
pengoptimalan portofolio. Matriks korelasi secara empiris berdasarkan pada riwayat data keuangan yang di 
dalamnya juga terdapat jumlah noise yang sangat banyak, hal ini dikarenakan return pada tiap saham dapat 
dikatakan acak. Ini berarti, bahwa risiko dan return dari portofolio tidak dapat di estimasi dan di kontrol dengan 
baik. Hanya jika telah dilakukan prosedur denoising yang tepat, barulah kita dapat membangun sebuah 
portofolio yang efisien dengan hasil Markowitz.[2] 
 

PROBABILITY DENSITY FUNCTION 

Probability Density Function atau yang biasa disingkat (PDF) merupakan suatu fungsi atau parameter yang 
menunjukkan kedekatan nilai acak suatu variabel dengan nilai probabilitas acaknya. PDF biasanya bernilai 
positif dan integral seluruh ruangnya bernilai sama dengan satu.[10] PDF sering digunakan untuk pemodelan 
dan forecasting ekonomi, kemudian distribusi probabilitas juga dikatakan dapat menentukan peluang return di 
masa yang akan datang, return saham historis yang dapat diukur pada berbagai interval waktu hanyalah berupa 
data fraksi dari return saham yang bergantung pada eror sampling, sehingga dengan menambah ukuran sampel, 
eror ini akan secara drastis berkurang.[12] Secara matematis, PDF (P(x)) dari sebuah distribusi (D(x)) 
didefinisikan sebagai turunan dari fungsi distribusi tersebut (D(x)): 
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HASIL PERHITUNGAN 

Perhitungan probability density function (PDF) menghasilkan nilai eigen maksimum 1.3488 dan nilai eigen 
minimum sebesar 0.6972. 
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Gambar 1. Hasil perhitungan probability density function matriks acak dan matriks komponen data 
 

Gambar 1 menjelaskan perbandingan antara komponen nilai eigen acak (noise) dan komponen nilai 
eigen besar berdasarkan pada nilai eigen minimum dan maksimum hasil perhitungan PDF pada komponen acak 
dan komponen data asli dari return tiap saham dalam portofolio LQ45. Nilai eigen yang akan digunakan pada 
analisis lebih lanjut adalah nilai eigen besar yang berada di luar rentang nilai eigen meksimum dan minimum 
dari komponen acak, sehingga dapat dianggap nilai eigen tersebut telah bebas dari gangguan data acak (noise). 
 
Untuk analisis lebih jauh, dilakukan dekomposisi terhadap nilai eigen yang telah dipisahkan dari noise dengan 
menggunakan RMT, menghasilkan gambar probabilitas sebagai berikut: 
 

 

Gambar 2. Hasil dekomposisi nilai eigen 
 

komponen return portofolio, kemudian grafik warna merah menunjukkan bagian probabilitas komponen vektor 
eigen acak, dan gambar warna hitam menunjukkan probabilitas vektor eigen. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa 
faktor yang paling banyak mempengaruhi forecasting return portofolio adalah noise, pengaruh market wide 
masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh noise data historis. 
 
 
 
 
Gambar 3 menunjukkan grafik batas kemungkinan keuntungan dan kerugian atau yang biasa disebut dengan 
Mean Variance Efficient Frontier dengan nilai mean atau rata-rata menunjukkan keuntungan dari portofolio, 
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 sedangkan variance menunjukkan probabilitas kerugian portofolio. Portofolio LQ45 dalam penelitian ini 
memiliki nilai keuntungan optimal sebesar 1.57 persen dengan probabilitas mengalami kerugian sebesar 50 
persen. 
 

 

Gambar 3. Hasil mean variance yang telah bebas noise 
 

 
 

KESIMPULAN 

. Matriks return portofolio LQ45 yang bebas noise telah diungkapkan, menunjukkan bahwa saham yang 
ada dalam portofolio LQ45 masih belum tersebar dengan baik, dibuktikan dengan nilai korelasi yang cukup 
tinggi antara saham-saham penyusunnya. Namun, performa saham dalam portofolio LQ45 masih cukup baik 
relatif terhadap jumlah saham yang memiliki keuntungan lebih dari keuntungan rata-rata saham yang lain pada 
portofolio LQ45 ini, yaitu berjumlah 17 dari 41 saham perusahaan. Portofolio LQ45 setelah dilakukan RMT 
memiliki return maksimal sebesar 1.9 persen dengan probabilitas resiko 100 persen, namun portofolio LQ45 
memiliki nilai optimal di nilai return 1.57 persen dengan probabilitas resiko 50 persen. 
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