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UJIAN AKHIR SEMESTER 
 

MATA KULIAH  : ANALISIS INVESTASI DAN MANAJEMEN 
RISIKO 

SIFAT UJIAN :  TAKE HOME 
DOSEN  :  Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE., M.Si.    
      Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE.,Ak., M.Si., CA. 

  
Perhatian: 
Jawaban ditulis pada Kertas Jawaban yang telah disediakan oleh Program 
Pascasarjana Universitas Siliwangi (tidak diperkenankan menggunakan kertas lain) 
dan dikumpulkan beserta printout soal ini pada saat Jadwal UAS (5 Januari 2019 jam 
10.30). Setelah mengunduh soal ini wajib mengisi kolom leave a reply/comment pada 
halaman dan kolom yang tersedia pada halaman akhir blog ini. 
 
1. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan 

yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada 
suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga 
secara periodik. 
a. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis obligasi yang saudara ketahui! 
b. Tiga komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat untuk 

menentukan peringkat (rating) obligasi, jelaskan komponen-komponen 
tersebut! Mengapa peringkat olbligasi tersebut perlu diperhatikan oleh 
investor? Jelaskan! 

c. Suku bunga bank yang berlaku cenderung berpengaruh terhadap permintaan 
dan penawaran obligasi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan! 
Penjelasan anda harus didukung minimal oleh 3 (tiga) buah jurnal internasional 
(jurnal harus dilampirkan). 
 

2. Dalam berinvestasi pada saham, investor harus hati-hati memilih strategi. Investor 
dapat memilih strategi aktif atau strategi pasif, namun juga dapat menggabungkan 
keduanya.  
a. Kapan seorang investor dapat menggunakan satu dari dua strategi tersebut? 
b. Bagaimana hubungannya antara strategi tersebut dengan analisis fundamental 

dan analisis teknikal? Jelaskan! 
c. Benarkah Earnings Per Share (EPS) dan Dividend Per Share dapat 

memengaruhi harga saham? Jelaskan! Penjelasan anda harus didukung 
minimal oleh 3 (tiga) buah jurnal internasional (jurnal harus dilampirkan). 

 
3.   Dalam bidang keuangan, pasar yang efisien merupakan pasar di mana harga 

semua  sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 
yang tersedia. 
a. Sebutkan dan jelaskan tiga kategori pengujian efisiensi pasar! 
b. Bagaimana cara melakukan pengujian efisensi pasar dengan menggunakan 

event studies? Jelaskan secara sistematis langkah-langkah metode tersebut! 
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c. Apa implikasi efisiensi pasar terhadap strategi investasi yang dilakukan 
investor? Penjelasan anda harus didukung minimal oleh 3 (tiga) buah jurnal 
internasional (jurnal harus dilampirkan). 

 
4. Instrumen derivatif yang dapat digunakan untuk lindung nilai (hedge) oleh para 

investor adalah opsi dan future atau forward. 
a. Apa perbedaan antara option dengan forward? Jelaskan! 
b. Mungkinkah seorang investor menggunakan kedua instrumen derivatif tersebut 

secara bersamaan? Jelaskan! 
c. Bagaimana pengaruhnya keberadaan stock option terhadap investasi pada 

saham oleh para investor? Jelaskan! Penjelasan anda harus didukung minimal 
oleh 3 (tiga) buah jurnal internasional (jurnal harus dilampirkan). 
 

5. Anda ditugaskan untuk membahas topik tertentu secara mandiri. 
a. Sebutkan topik apa yang dibahas oleh anda, dan jelaskan implikasi dari topik 

tersebut! 
b. Jelaskan manfaat apa saja yang anda peroleh dari topik tersebut! 
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