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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal mermpunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian 

negara. Pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan peran pasar modal 

karena peranannya dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal 

juga berperan sebagai sarana dalam mencari dana yang bersifat jangka panjang 

seperti penerbitan saham dan obligasi. Harga-harga saham yang wajar dibeli dan 

disesuaikan dengan kemampuan investor untuk berinvestasi sehingga investor 

mendapat keuntungan yang maksimal dari investasi yang di dapatkannya tersebut. 

Harga saham yang diperjual belikan di pasar modal tergantung pada 

kinerja perusahaan tersebut. Nilai perusahaan pada pasar modal akan bergantung 

pada banyak faktor, diantaranya faktor eksternal dan internal yang akan 

memperngaruhi kinerja perusahaan tersebut. Pada saat kinerja perusahaan tersebut 

baik, tentu saja pemegang saham akan mendapatkan deviden yang dibagikan 

perusahaan kepada investor, yang diikuti biasanya dengan kenaikan harga saham 

tersebut karena permintaan terhadap saham tersebut meningkat. Sebaliknya, bila 

kinerja perusahaan diprediksi menurun karena faktor eksternal dan internal, maka 

pemegang saham akan menjual saham tersebut untuk menghindari kerugian yang 

menyebabkan harga saham menurun di Bursa Efek.  

Marli (2010:273) bahwa “Pilihan investor dalam melakukan investasi di 

pasar modal mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan harga saham 
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dimana pertimbangannya terletak pada berapa besar pembayaran dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 

keuntungan”. Dalam berinvestasi saham tidak terlepas dari karakteristik hubungan 

antara return dan risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi di kalangan investor 

adalah misprice atau salah harga. Untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut 

investor diharapkan mampu melakukan analisis fundamental maupun analisis 

teknikal. Salah satu analisis fundamental yang penting dilakukan oleh investor 

adalah valuasi saham. Valuasi saham merupakan analisis nilai saham sebenarnya. 

Oleh karena itu dengan melakukan analisis valuasi saham atau nilai wajar saham 

tersebut, investor diharapkan mampu mengetahui berapa nilai sebenarnya dari 

suatu saham, sehingga dapat menghindari risiko misprice 

Berinvestasi saham tidak terlepas dari karakteristik hubungan antara return 

dan risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi di kalangan investor adalah 

misprice atau salah harga. Untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut investor 

diharapkan mampu melakukan analisis fundamental maupun analisis teknikal. 

Salah satu analisis fundamental yang penting dilakukan oleh investor adalah 

valuasi saham. Valuasi saham merupakan analisis nilai saham sebenarnya. Oleh 

karena itu dengan melakukan analisis valuasi saham, investor diharapkan mampu 

mengetahui berapa nilai sebenarnya dari suatu saham, sehingga dapat 

menghindari risiko misprice. 

Berbagai sektor yang ada pada Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah 

sub sektor perusahaan perdagangan eceran yang menjadi sektor yang menjanjikan 

bagi investor untuk berinvestasi pada saham tersebut. Ada beberapa perusahaan 
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emiten dari sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan sub sektor perdagangan eceran 

Tahun 2017 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten 

Tanggal Pencatatan 

Perdana 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 6 November 2007 

2 AMRT Sumber Alparia Trijaya Tbk 15 Januari 2009 

3 CENT 
Centratama Telekomunikasi Indonesia 

Tbk 

1 November 2001 

4 CSAP Catur Sentosa Adiprama Tbk 12 Desember 2007 

5 DAYA Duta Intidaya Tbk 28 Januari 2016 

6 ECII Elektronik City Indonesia Tbk 3 Juli 2013 

7 ERAA Erajaya Swasembada Tbk 14 Desember 2011 

8 GLOB Global Teleshop Tbk 10 Juli 2012 

9 GOLD Golden Retailindo Tbk 7 Juli 2010 

10 HERO Hero Supermarket Tbk 2 Desember 1989 

11 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk 9 April 2008 

12 LPPF Matahari Departement Store Tbk 9 Oktober 1989 

13 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 10 November 2004 

14 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 30 November 2010 

15 MKNT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 26 Oktober 2015 

16 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 21 Desember 1992 

17 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 24 Juli1996 

18 RANC Supra Boga Lestari Tbk 7 Juni 2012 

19 RIMO Rimo International Lestari Tbk 10 November 2000 

20 SKYB Skybee Tbk 7Juli 2010 

21 SONA Sona Topas Tourish Industry Tbk 12 Juli 1992 

22 TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk 12 Januari 2012 

23 TRIO Trikomsel Oke Tbk 14 April 2009 

Sumber : www.idx.co.id (2017) 

Tabel diatas dapat diketahui bahwa, perusahaan yang pertama kali 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Hero Supermarket Tbk dan Matahari 

Departement Store Tbk dan yang terakhir tercatat adalah Duta Inti Daya Tbk, hal 
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ini membuktikan bahwa peran perdagangan eceran sangat berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat hingga sekarang.  

Dengan demikian harga setiap saham yang diluncurkan dibursapun 

bervariasi tergantung tingkat perputaran modal yang di dapat dari investor yang 

berinvestasi pada Bursa Efek Indonesia. Dengan melihat harga penutupan pada 

saham sub sektor perdagangan eceran para investor dapat melihat harga-harga 

saham yang cocok untuk dimasukan kedalam portofolio investor-investor 

tersebut. Berikut dapat dilihat close price pertahun yaitu pada tahun 31 

Desember2015 dan 2016 dari saham sub sektor perdagangan eceran : 

Table 1.2 

Bursa Efek Indonesia 

Close Price Saham Pada Sub Sektor Perdagangan Eceran 

Periode 31 Desember 2016 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten Close Price 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 835 

2 AMRT Sumber Alparia Trijaya Tbk 625 

3 CENT 
Centratama Telekomunikasi Indonesia 

Tbk 

119 

4 CSAP Catur Sentosa Adiprama Tbk 525 

5 DAYA Duta Intidaya Tbk 193.62 

6 ECII Elektronik City Indonesia Tbk 600 

7 ERAA Erajaya Swasembada Tbk 600 

8 GLOB Global Teleshop Tbk 456 

9 HERO Hero Supermarket Tbk 1260 

10 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk 300 

11 LPPF Matahari Departement Store Tbk 15.125 

12 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 5.400 

13 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 810 

14 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 1.480 

15 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 1.195 

16 RANC Supra Boga Lestari Tbk 530 

17 SONA Sona Topas Tourish Industry Tbk 2.520 
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18 TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk 855 

Sumber : www.idx.co.id (2017) 

Tabel 1.2 di atas dapat dilihat emiten yang masuk dalam fraksi Rp.1,- 

dengan kelompok harga saham dibawah Rp. 500,- saham dengan kode emiten 

CENT, CSAP, KOIN. Sedangkan saham yang masuk dalam fraksi Rp. 5,- dengan 

kelompok harga saham lebih dari Rp.500,- s.d Rp.5000,- adalah saham dengan 

kode emiten ACES, AMRT, ECII, ERAA, HERO, MIDI, , MPPA, RALS, 

RANC, TELE, GLOB,TRIO. Fraksi saham dapat berubah jika harga saham 

mengalami perubahan. Selain fraksi saham Rp.1,- dan Rp.5,- terdapat saham 

dengan fraksi Rp.25,- dengan kelompok harga saham diatas Rp.5000,- dengan 

kode emiten LPPF dan MAPI. Sedangkan MAPI mengalami perubahan menjadi 

fraksi Rp.25,- pada bulan Oktober-Desember. Dalam hal ini harga saham tersebut 

dapat dikatakan tidak berubah hingga harga penutupan pertahunnya dan nilai 

pasar yang tercatat di bursapun tidak berubah.Nilai pasar adalah harga saham 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar 

modal. Harga saham yang ada di pasar tidak menunjukan nilai saham yang 

sebenarnya dari suatu saham, maka dari itu investor maupun calon investor 

tentunya sangat berkepentingan terhadap informasi nilai wajar saham yang akan 

dimiliki maupun yang sudah dimilikinya untuk memperkecil resiko terhadap 

investasi yang akan dilakukannya. 

 Agar investor mendapatkan keuntungan yang maksimum dan mencapai 

resiko yang minimum investor dapat melakukan pembentukan potofolio setelah 

mengetahui nilai wajar saham sub sektor perdagangan eceran. Porofolio 

merupakan sebuah cara yang dilakukan investor untuk menepatkan sejumlah dana 
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pada tempat yang jauh dari resiko dan maksimal dari keuntungan. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan investor adalah dengan melakukan diversifikasi investasi. 

Diversifikasi adalah bentuk untuk menghindari resiko dan menaikkan 

keuntungan. Sebagai pertimbangan investor sebelum melakukan investasi, 

investor dapat melihat tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI). Sedangkan 

untuk melakukan pembentukan portofolio maka diperlukan indeks harga saham, 

yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berikut dapat dilihat tingkat Suku 

Bunga (SBI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia 

Tingkat Suku Bunga Indonesia (SBI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Tahun 2016 
Periode SBI IHSG 

Januari 0,0725 4615,163 

Februari 0,07 4770,956 

Maret 0,0675 4845,371 

April 0,0675 4838,583 

Mei 0,0675 4796,869 

Juni 0,065 5016,647 

Juli 0,065 5215,994 

Agustus 0,065 5986,081 

September 0,0625 5364,804 

Oktober 0,06 5422,541 

November 0,06 5148,91 

Desember 0,06 5296,711 

Sumber : Bank Indonesia dan OJK (2017) 

 Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diperoleh rata-rata tingkat suku bunga SBI 

adalah sebesar 0,0652 pada tahun 2016. Tingkat suku bunga SBI menjadi salah 

satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Jika tingkat suku 

bunga Bank Indonesia naik maka investor lebih baik melakukan investasi dengan 

menyimpan menyimpan deposito di bank, deposito dapat dikatakan investasi jika 
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inflasi berada dibawah suku bunga. Tetapi jika suku bunga turun investor lebih 

baik berinvestasi di pasar modal. Karena jika suku bunga naik maka harga saham 

akan turun dan jika suku bunga turun maka harga saham akan naik. 

 Pergerakan indeks harga saham (IHSG) pada tahun 2016 dengan rata-rata 

5.109,88.- dengan pergerakan yang stabil. IHSG ini digunakan untuk melihat 

perubahan harga saham secara keseluruhan di pasar modal. Berdasarkan kondisi 

harga pasar penutup (close price), SBI dan IHSG maka penelitian ini ingin 

mengkaji lebih dalam apakah harga pasar saham sub sektor perdagangan eceran 

sudah sesuai dengan nilai wajarnya dan bagaimanakah pembentukan portofolio 

setelah diketahui nilai wajar saham pada sub sektor perdagangan eceran. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Nilai Wajar Saham dan 

Pembentukan Portofolio Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

B. Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Berapakah nilai wajar saham sub sektor perdagangan eceran yang ada pada 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimanakah pembentukan portofolio setelah diketahui nilai wajar saham? 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah 

ditetapkan, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada: 
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1. Laporan keuangan yang sudah di audit periode tahun 2016 

2. Periode laporan 1 Desember 2015 – 31 Desember 2016 

3. Pembentukan portofolio menggunakan metode CAPM 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai wajar saham sub sektor perdagangan eceran. 

2. Pembentukan potofolio saham sub sektor perdagangan eceran dengan 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi tugas akhir dalam studi strata 1, dan penulis dapat 

meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah 

didapat selama dibangku kuliah. 

2. Bagi Investor 

Sebagai informasi dan pertimbangan bagi investor dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan sub sektor perdagangan 

eceran. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang  nilai wajar 

saham sub sektor perdagangan eceran dan pembentukan potofolio saham, 

bagi mahasiswa yang ingin mencoba berinvestasi dan melakukan penelitian 
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di pasar modal dapat dilakukan acuan dan bahan penelitian lebih lanjut, 

terutama mengenai nilai wajar saham. 

F. Kerangka Pemikiran 

Jugiyanto (2009:301) “analisis fundamental mencoba menghitung nilai 

intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan, 

sehingga disebut dengan analisis perusahaan”. Analisis fundamental mencoba 

untuk memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai-nilai faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham 

dimasa yang akan datang. 

Bastian, dkk (2014:9) bahwa “dalam menentukan nilai intrinsik atau harga 

wajar suatu perusahaan dapat dilakukan dengan metode yang berbeda, seperti 

metode Dividend Discount Model pertumbuhan ganda atau Price Book Value 

sehingga hasilnya dapat memberikan informasi tambahan dengan metode yang 

berbeda”. 

Tandelin (2010:301) “dalam penilaian saham yang dikenal adanya tiga 

jenis nilai, yaitu: nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik saham. Nilai buku 

merupakan nilai uang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit 

saham. Nilai pasar adalah nilai nilai saham dipasar, yang ditunjukan oleh harga 

saham tersebut dipasar. Sedangkan nilai intrinsik atau dikenal dengan nilai 

teoritis sendiri adalah nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya 

terjadi. Investor mempunyai kepentingan untuk mengetahui ketiga nilai 

tersebut sebagai informasi yang penting dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi yang tepat”. 

 

 Wijaya (2014:6) “menghitung nilai wajar suatu saham secara laporan 

keuangan sehingga mengetahui apakah harga pada saat ini terlalu mahal 

ataupun terlalu murah secara laporan keuangan”. Sehingga setelah mengetahui 

nilai wajar saham, investor dapat melakukan pembentukan portofolio pada 
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saham yang layak dibeli dan dijual. Oleh karena itu, dalam pencapaian tujuan 

dari penelitian ini, maka penulis paparkan dalam kerangka pemikiran seperti 

Gambar 1.2 dibawah ini: 

Gambar .1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Analisis Nilai Wajar Saham Melalui Pembentukan Portofolio pada Sub Sektor 

Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantutatif Sugiyono 

(2012:13) “ Data kuantitatif merupakan suatu karakteristik dari suatu 

variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam benntuk numerical”. 

Penelitian ini banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan 

hasilnya tersebut. 

 

 

Data keuangan dan close 

price saham sub sektor 

perdagangan eceran 

Analisis Nilai Intrinsik dengan 

Metode devident discount model 

(ddm) 

Nilai intrinsik saham 

sub sektor pedagangan 

eceran dan 

Pembentukan potofolio 

saham pada saham sub 

sektor perdagangan 

eceran 



11 
 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dengan teknik studi dokumenter yaitu menganalisis data yang 

doperoleh dari IDX, dan Bank Indonesia. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Sugiyono (2013:148) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek/subyek, yang menpunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan sub sektor perdagangan eceran yaitu sebanyak 23 

perusahaan. 

b. Sampel 

Sugiyono (2013:149) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian 

ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sehingga syarat sampel atau keriteria 

sampelnya terdapat pada tabel berikut:  

Tabel 1.4 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Syarat Sampel Kategori  Sampel 

1 

Tercatat  atau 

terdaftar pada BEI 

(bursa efek 

indonesia) 

Perusahaan yang masih tercatat atau 

terdaftar pada BEI hingga tahun 2016. 
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2 

Tanggal IPO 

(Pencatatan 

Perdana) 

Tannggal IPO (pencatatan perdana) di 

pasar yang digunakan terakhir adalah 

minimal 3 juli 2013 

3 Saham Aktif 
Aktif diperdagangkan atau diperjual 

belikan pada pasar. 

4 
Penerbitan Laporan 

Keuangan 

Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan tahunan per 31 desember 

2015 – 2016. 

5 
Memberikan 

Dividen  

Emiten yang membagikan dividen 

setiap tahunnya. 

Sumber :Data Olahan (2017) 

Berdasarkan keriteria di atas maka sampel dalam hal ini adalah 

perusahaan sub sektor perdagangan eceran di Bursa Efek Indonesia 

yaitu sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

sampel yaitu :. 

Tabel 1.5 

Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten 

Tanggal Pencatatan 

Perdana 

1 ACES 
Ace Hardware Indonesia 

Tbk 

6 November 2007 

2 AMRT Sumber Alparia Trijaya Tbk 15 Januari 2009 

3 CSAP 
Catur Sentosa Adiprama 

Tbk 

12 Desember 2007 

4 ECII 
Elektronik City Indonesia 

Tbk 

3 Juli 2013 

5 ERAA Erajaya Swasembada Tbk 14 Desember 2011 

6 LPPF 
Matahari Departement Store 

Tbk 

9 Oktober 1989 

7 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 30 November 2010 

8 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 21 Desember 1992 

9 RALS 
Ramayana Lestari Sentosa 

Tbk 

24 Juli1996 

10 TELE 
Tiphone Mobile Indonesia 

Tbk 

12 Januari 2012 

Sumber : Data Olahan 2017 
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4. Alat Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa analisis terhadap beberapa 

indikator yang dijadikan tolak ukur dalam penilaian nilai wajar saham dan 

pembentukan portofolio. 

a. Menghitung nilai intrinsik saham dengan metode deviden discount 

model (ddm) 

1) Menetukan besarnya tingkat bunga diskonto (discount rate) suku 

bunga diskonto = inflasi + bunga deposito + country risk premium 

Keterangan : 

Country risk premium > 3,13% dari bunga deposito 

2) Model diskonto dividen, untuk menetukan estimasi harga saham 

dengan mendiskontokan semua aliran deviden yang akan diterima di 

masa datang, model ini dirumuskan sebagai berikut: (Tandellin, 

2010:306). 

   
     

(   )
  

Keterangan  

     : nilai intrinsik pada waktu t = 0 

    :deviden pada waktu t = 1 

     : harga saham pada waktu t = 1 

   : requiret of return 
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b. Pembentukan Portofolio 

1) Menghitung IHSG (Fahmi,2013:292) 

     
            

           
       

Keterangan 

IHSG  : indeks harga saham gabungan 

Nilai pasart : rata-rata tertimbang nilai pasar (jumlah n lembar 

tercatat di   bursa dikali dengan harga pasar 

perlembarnya) dari saham umum dan saham 

preferen pada hari ke-t. 

Nilai Dasar : sama dengan nilai pasar tetapi dimulai dari 

tanggal 10   Agustus 1982. Karena merupakan hari 

dasar atau pertama kali diluncurkannya harga 

saham gabungan serta diikutsertakan harga saham 

yang tercatat di BEI. 

2) Menghitung return market (Rm), (Fahmi,2013:292) 

 
   

              

       

  

Keterangan 

     : return market atau keuntungan pasar 

        : nilai tolak ukur pada periode sekarang 

         : nilai tolak ukur pada periode sebelumnya 

 

3) Risk Free (Rf), (Fahmi,2013:293) 
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Risk Free (Rf) biasanya didekati dengan tingkat return suku bunga 

bank sentral, di Indonesia umumnya risk free asset didekati dengan 

tingkat return suku bunga Bank Indonesia. 

4) Beta (β), (Fahmi,2013:293) 

Beta menunjukan hubungan (gerakan) antara saham dan pasarnya. 

β > 1 ini menunjukan harga saham perusahaan adalah lebih mudah 

berubah dibandingkan indeks pasar. 

β < 1 ini menunjukan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah 

berdasarkan kondisi pasar. 

β = 1 ini menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. 

Pada saat β > 1 ini menunjukan kondisi saham menjadi lebih 

beresiko, dalam artian jika pada saat terjadinya perubahan pasar 

sebesar 1% maka pada saat saham X akan mengalami perubahan 

lebih besar 1% atau saham X > 1%. 

5) Capital asset pricing model (CAPM), hubungan antara resiko 

dengan tingkat keuntungan. (Fahmi, 2013 : 290) 

           (      ) 

   :  return saham i 

   :  return investasi bebas resiko 

    :  beta saham I (indikator saham sistematis) 

   :  return pasar (return market) 

 

 


