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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi dapat berupa investasi riil maupun investasi finansial.

Investasi riil berbentuk fasilitas yang berkaitan kegiatan produksi perusahaan,

seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan, investasi

finansial hanya merupakan bukti kepemilikan perusahaan tetapi tidak

memiliki kontribusi langsung terhadap produksi perusahaan, bentuknya

seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

Keputusan investasi merupakan keputusan mengenai penanaman modal

dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang

akan datang. Keputusan investasi perusahaan sangat penting artinya bagi

kelangsungan hidup perusahaan karena keputusan investasi menyangkut dana

yang akan digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan,

pengembalian investasi, dan risiko investasi yang mungkin timbul. Keputusan

investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan

yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai

konsekuensi berjangka panjang pula.

Pada dasarnya keputusan investasi bersifat individual dan tergantung

pada investor sebagai pribadi bebas. Dalam melakukan pembelian sekuritas

saham tidak serta-merta membeli sesuai keinginan, hal ini didasarkan pada

tujuan awal dilakukan kegiatan investasi yakni memperoleh return

(keuntungan) dengan berbagai pertimbangan di dalamnya.
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Return dengan tingkat tertentu sangat wajar bagi investor yang

menginvestasikan dananya. Return yang diharapkan investor dari investasi

yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan

(opportunity cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh

inflasi. Perlu dibedakan antara return yang diharapkan (expected return) dan

return yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan (expected

return) merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang.

Sedangkan return yang terjadi (realized return) atau return aktual merupakan

tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu.

Dasar keputusan investasi selanjutnya yaitu risiko. Risiko bisa diartikan

sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang

diharapkan. Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi return

aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum

yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan

(required rate of return). Dasar keputusan investasi yang ketiga yaitu

hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang

bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset yang maka

semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya.

Suatu konsep penting dan mendasar lainnya dalam ilmu investasi disebut

sebagai model keseimbangan. Pada dasarnya, sebuah model akan bisa

membantu memahami suatu permasalahan yang kompleks dalam gambaran

yang lebih sederhana. Menggunakan model keseimbangan, akan bisa

memahami bagaimana perilaku investor secara keseluruhan, serta bagaimana
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mekanisme pembentukan harga dan return pasar dalam bentuk yang lebih

sederhana. Model keseimbangan juga dapat membantu untuk memahami

bagaimana menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, serta

hubungan risiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset ketika pasar

dalam kondisi seimbang.

Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan

indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang

aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend

pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil atau turun.

Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk

menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau

beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik

dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu

yang cepat pula.

Indeks Harga Saham adalah suatu indikator yang menunjukkan

pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar,

artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat,

apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat

mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil

atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor

untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli

suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam
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hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam

hitungan waktu yang cepat pula.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan penggabungan

harga-harga saham emiten di BEI yang menjadi indikator pasar modal di

Indonesia dalam suatu indeks. Bursa Efek Indonesia berwenang

mengeluarkan atau tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat

dari perhitungan IHSG. Adapun indeks-indeks yang terdapat dalam Bursa

Efek Indonesia adalah COMPOSITE, MBX, KOMPAS100, LQ45, DBX, JII,

INFOBANK15, BISNIS-27, PEFINDO25, Investor33, SMInfra18, SRI-

KEHATI, MNC36, ISSI dan IDX30.

Menurut Warsito Direktur Utama BEI menyatakan bahwa kriteria dasar

keanggotaan IDX30 adalah aktivitas transaksi seperti nilai transaksi,

frekuensi dan jumlah hari transaksi serta kapitalisasi pasar. IDX30 juga

menggunakan kriteria kuantitatif. Pemilihan komponen IDX30 pun

memperhatikan aspek-aspek kualitatif seperti kondisi keuangan, prospek

pertumbuhan, serta faktor-faktor yang terkait usaha perusahaan.

Adapun daftar perusahaan dan harga saham perusahaan dalam Indeks IDX30

yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Bursa Efek Indonesia

Harga Saham Perusahaan dalam Indeks IDX30
Periode Desember 2017

No. Kode Nama Perusahaan Harga Saham
(Dalam Rupiah)

1. ADHI Adhi Karya (Persero), Tbk 1.885
2. ADRO Adaro Energy, Tbk 1.860
3. AKRA AKR Corporindo, Tbk 6.350
4. ASII Astra International, Tbk 8.300
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Tabel 1.1 (Lanjutan)

5. BBCA Bank Central Asia, Tbk 21.900
6. BBNI Bank Negara Indonesia 9.900
7. BBRI Bank Rakyat Indonesia 3.640
8. BMRI Bank Mandiri Indonesia 8.000
9. BSDE Bumi Serpong Damai, Tbk 1.700
10. CPIN Charoen Phokpand 3.000
11. GGRM Gudang Garam 83.800
12. HMSP H. M. Sampoerna, Tbk 4.730
13. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk 8.900
14. INDF Indofood Sukses Makmur, Tbk 7.625
15. INTP IndoCement Tunggal Prakasa 21.950
16. KLBF Kimia Farma 1.690
17. LPKR Lippo Karawaci, Tbk 488
18. LPPF Matahari Department Store 10.000
19. MNCN Media Nusantara Citra, Tbk 1.285
20. PGAS Perusahaan Gas Negara 1.750
21. PPRO PP Propoerti, Tbk 189
22. PWON Pakuwon Jati, Tbk 685
23. SMGR Semen Gresik 9.900
24. SMRA Summarecon Agung 945
25. SRIL Sri Rejeki Isman, Tbk 380
26. SSMS Sawit Sumbermas Sarana 1.500
27. TLKM Telekomunikasi Indonesia 4.440
28. UNTR United Tractors 35.400
29. UNVR Unilever Indonesia 55.900
30 WSKT Waskita Karya (Persero), Tbk 1.550
Sumber: finance.yahoo.co.id, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa perusahaan yang

memiliki nilai Harga Saham tertinggi yaitu Gudang Garam dengan nilai

sebesar Rp 83.800 dan perusahaan yang memiliki nilai harga saham terkecil

yaitu perusahaan PP Propoerti dengan nilai sebesar Rp 189.

Perusahaan-perusahaan yang sudah go public, sahamnya dapat

diperjual belikan di pasar saham untuk mendapatkan tambahan modal yang

dipergunakan untuk pengembangan usaha.

Di Indonesia, pasar modal yang membawahi kegiatan jual-beli surat
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berharga adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia

merupakan wadah bagi pelaku saham untuk memperjualbelikan setiap

saham/efek yang mereka miliki. Perusahaan yang terdaftar dan menjual

sahamnya di BEI merupakan perusahaan yang sudah Go Public atau

perusahaan terbuka. Adapun nilai IHSG dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Bursa Efek Indonesia

Nilai Indeks Harga Saham Gabungan
Per 31 Januari 2017 – 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)
Bulan Closing Price

Januari 2017 474,24
Februari 2017 483,80
Maret 2017 500,89
April 2017 512,00
Mei 2017 522,74
Juni 2017 534,58
Juli 2017 531,58
Agustus 2017 532,22
September 2017 534,31
Oktober 2017 541,52
November 2017 542,17
Desember 2017 593,11

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa nilai Indeks Harga

Saham Gabungan memiliki nilai tertinggi yaitu pada bulan Desember 2017

dengan nilai sebesar Rp 593,11,- dan nilai harga saham gabungan Indeks

IDX30 terkecil terletak pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar Rp 474,24.

Menurut Hariyanto dan Supriadi (2017) dalam Jurnal Manajemen

Motivasi yang berjudul “Faktor Pertimbangan Masyarakat Memilih Daftar

Efek Syariah” menyatakan bahwa “Roadmap penelitian ini secara

keseluruhan dimulai dari penentuan faktor masyarakat dalam menentukan
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keputusannya dalam memilih berinvestasi di aset finansial syariah di BEI.

Kemudian dilanjutkan pengelolaan terakhir peranan perusahaan sekuritas dan

kantor perwakilan BEI terhadap kecerdasan masyarakat dalam berinvestasi

serta dampaknya secara langsung terhadap perekonomian daerah”.

Menurut Hismendi, Hamzah dan Musnadi (2013) dalam Jurnal

Ekonomi yang berjudul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar, SBI, Inflasi Dan

Pertumbuhan GDP Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Di

Bursa Efek Indonesia” menyatakan bahwa, “Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

merupakan salah satu instrumen pasar uang yang digunakan oleh Bank

Indonesia untuk mengendalikan likuiditas perekonomian”. Untuk jangka

pendek, SBI dijadikan instrumen keuangan sebagai tolak ukur bank-bank

pemerintah, swasta nasional dan swasta asing dalam menentukan tingkat suku

bunga tabungan, deposito dan pinjaman.

Dalam kondisi normal fungsi utama Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

adalah menjaga uang yang beredar berada dalam jumlah yang optimal dan

juga mencegah meningkatnya permintaan dana oleh masyarakat dan kalangan

pengusaha swasta nasional untuk keperluan transaksi (Bank Indonesia, 2012).

SBI yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia yang berfungsi

sebagai instrumen kebijakan moneter. Untuk saat ini SBI bukan lagi

digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter akan tetapi beralih sebagai

instrumen investasi. Melalui suku bunga SBI, maka selanjutnya dapat

diperhitungkan untuk mengetahui nilai risk free rate (return bebas risiko).

Tingkat pengembalian bebas risiko merupakan tingkat pengembalian atas aset
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finansial yang tidak berisiko. Berikut merupakan data perkembangan dari

Sertifikat Bank Indonesia, yaitu:

Tabel 1.3
Bank Indonesia

Nilai Sertifikat Bank Indonesia
Per Januari – Desember 2017

Bulan Sertifikat Bank Indonesia
22 Januari 2017 4,75%
22 Februari 2017 4,75%
22 Maret 2017 4,75%
22 April 2017 4,75%
22 Mei 2017 4,75%
22 Juni 2017 4,75%
22 Juli 2017 4,75%
22 Agustus 2017 4,50%
22 September 2017 4,25%
22 Oktober 2017 4,25%
22 November 2017 4,25%
22 Desember 2017 4,25%

Sumber: www.bi.go.id, 2018

Pada tabel 1.3 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai Sertifikat Bank

Indonesia berada pada persentase tertinggi yaitu pada bulan Januari hingga

Juli 2017 yaitu sebesar 4.75% sedangkan persentase terendah nilai Sertifikat

Bank Indonesia yaitu pada bulan September sampai Desember 2017 yaitu

sebesar 4,25%.

Model keseimbangan digunakan untuk memahami bagaimana perilaku

investor secara keseluruhan, memahami bagaimana mekanisme pembentukan

harga dan return pasar dalam bentuk yang lebih sederhana, memahami

bagaimana menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, dan

memahami hubungan risiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset

ketika pasar dalam kondisi seimbang. Kemampuan untuk mengestimasi

return suatu individual suatu sekuritas merupakan hal yang penting dan
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diperlukan oleh investor. Oleh karena itu, model keseimbangan hadir untuk

dapat mengestimasikan return suatu sekuritas dengan baik dan mudah.

Adapun model keseimbangan tersebut yaitu CAPM dan APT.

Capital Asset Pricing Model (CAPM) atau model penentuan harga aset

modal adalah hubungan antara risiko dengan tingkat keuntungan yang

diharapkan sebuah perusahaan. Lebih jauh model ini, menjelaskan bahwa

tingkat keuntungan suatu aset atau saham setara dengan tingkat keuntungan

bebas risiko ditambah premium risiko.

Arbritage Pricing Theory (APT) pada dasarnya merupakan model yang

mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Estimasi return harapan dari suatu

sekuritas, dengan menggunakan APT, tidak terlalu dipengaruhi portofolio

pasar seperti hanya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya

dipengaruhi oleh portofolio pasar karena ada asumsi bahwa return harapan

dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang

lainnya.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menganggap metode yang

dianggap mudah yaitu CAPM, metode tersebut merupakan salah satu metode

dalam menghitung keuntungan (return) dengan risiko (risk) sekuritas adalah

dengan menggunakan Capital Asset Pricising Model (CAPM). Capital Asset

Pricising Model (CAPM) merupakan model keseimbangan yang

menggambarkan hubungan antara risiko dan return secara lebih sederhana.

Berdasarkan penelitian dari Lestariningsih (2017) yang berjudul

“Analisis CAPM Terhadap Keputusan Investasi Pada Perusahaan Food and
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Baverage” menyatakan bahwa terdapat hubungan nol linier atau berbanding

terbalik antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan,

terdapat 6 saham yang termasuk saham efisien yaitu: AISA, ICBP, MYOR,

ROTI, STTP dan ULTJ. Saham-saham tersebut memiliki nilai Ri lebih dari

E(Ri). Keputusan investasi yang harus diambil adalah dengan membeli saham

yang efisien.

Adapun penelitian mengenai CAPM salah satunya penelitian yang

dilakukan oleh Nasuha, Dzulkirom dan Zahroh (2012) dengan judul

penelitian “Analisis CAPM dalam Upaya Pengambilan Keputusan Terhadap

Investasi Saham”. Hasil dalam penelitian tersebut bahwa rata-rata return

saham individual dari 19 perusahaan sampel penelitian lebih besar dari pada

rata-rata return pasar. Sedangkan rata-rata risiko dari 19 saham perusahaan

sampel penelitian berada di atas 1 (β > 1). Serta rata-rata tingkat suku bunga

Bank Indonesia yang berada pada 0,52%, yang merupakan tingkat return

bebas risiko (Rf). Selanjutnya dengan menggunakan metode analisis CAPM,

diperoleh dari hasil estimasi bahwa 14 saham yang tergolong saham

undervalued. Sedangkan 5 saham tergolong saham valued.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Pada Perusahaan Yang

Tergabung Di Indeks IDX30”.
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas,

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah metode

CAPM digunakan dalam pengambilan keputusan investasi saham di

Perusahaan yang tergabung di Indeks IDX30?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dengan kebutuhan akan investasi bagi

perusahaan dan return saham bagi para investor, maka penelitian ini

dikhususkan pada:

1) Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang tergabung dalam Indeks

IDX30 periode Agustus 2017 sampai Januari 2018.

2) Metode yang digunakan untuk menentukan keputusan investasi yaitu

metode Capital Asset Pricing Model (CAPM).

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode CAPM digunakan dalam

pengambilan keputusan investasi saham di Perusahaan yang tergabung di

Indeks IDX30.

E. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau

manfaat yaitu:
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1. Bagi Peneliti

Harapan peneliti, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi

pengembangan ilmu Manajemen Keuangan mengenai penggunaan metode

CAPM dalam menentukan keputusan berinvestasi saham pada Perusahaan

yang tergabung di Indeks IDX30 periode Agustus 2017 sampai Januari

2018.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara dan menjadi

referensi strategi dalam pengambilan keputusan bagi calon investor yang

akan melakukan investasi saham atau menarik investasi sahamnya serta

juga dapat menentukan diversifikasi di masa depan terkait keputusan

investasi yang tepat.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi para

peneliti selanjutnya agar dapat mempermudah di penelitian selanjutnya.

F. Kerangka pemikiran

Menurut Jogiyanto (2017:179) Indeks saham IDX30 merupakan saham

yang berisi dengan 30 saham kapitalisasi terbesar di LQ45. Tanggal basis

perhitungan adalah 30 Desember 2004 dengan nilai awal indeks adalah 100

yang dihitung sama dengan indeks lain yaitu menggunakan rata-rata

timbangan kapitalisasi pasar (value weighted).
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Menurut Fahmi (2016:336) menyatakan “Capital Asset Pricing Model

atau model penentuan harga aset modal adalah hubungan antara risiko dengan

tingkat keuntungan yang diharapkan sebuah perusahaan”. Lebih jauh model

ini, menjelaskan bahwa tingkat keuntungan suatu aset atau saham setara

dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah premium risiko. Risk

premium (risiko premium) adalah jumlah di atas tingkat bebas risiko yang

dicari investor sebelum ia menaruh uang dalam aset risiko.

Menurut Murdifin dan Salim (2010:391) menyatakan bahwa “Model

perhitungan beta yang umum digunakan adalah Capital Asset Pricing Model

(CAPM) untuk mengukur sensitivitas imbal hasil investasi saham terhadap

imbal hasil saham dibursa dan risiko sistematik (portofolio) untuk saham

tertentu”.

Menurut Sudana dalam Safitri (2015:4) menyatakan bahwa “Keputusan

investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi

yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia

bagi perusahaan”. Keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan

karena dengan komposisi investasi yang baik akan dapat menarik investor

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dijabarkan dalam bentuk

kerangka pemikiran seperti berikut ini:
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Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana

dikemukakan oleh Sugiyono (2014:13) yaitu: “Metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2014:206) penelitian deskriptif yaitu:

“digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi”.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data penelitian ini yaitu teknik dokumentasi.

CAPM

Keputusan Investasi

SAHAM INDEKS IDX30
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Menurut Sugiyono (2014:422), “Dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang”. Data dalam penelitian ini yaitu data

sekunder berupa laporan harga saham bulanan, dan laporan tahunan yang

diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia menggunakan media elektronik

yaitu www.idx.co.id atau menggunakan yahoo finance

www.finance.yahoo.com. Pengumpulan data penelitian juga dengan

melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, artikel,

jurnal, dan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data-data

yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data harga saham, data indeks

harga saham untuk Indeks IDX30 dan data Sertifikat Bank Indonesia.

c. Populasi

Sugiyono (2014:115) menyatakan bahwa populasi adalah “Wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memenuhi

karakteristik yang diinginkan peneliti untuk diteliti kemudian diambil

sebuah kesimpulan. Populasi juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan

dari objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu

perusahaan yang tergabung di Indeks IDX30 periode Agustus 2017 sampai

Januari 2018.
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d. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) sampel adalah: “Bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian

ini menggunakan sampel dengan teknik Non Probability Sampling yaitu

dengan cara Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (2014:122) sampling

jenuh adalah: “Teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi

dijadikan sebagai sampel”. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan

yang tergabung di Indeks IDX30 periode Agustus 2017 – Januari 2018

yang berjumlah 30 perusahaan.

e. Alat analisis

Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan dasar

pengukuran yang akan dilakukan sebelum mengukur pembobotan

portofolio saham menggunakan model Black-litterman. Indikator yaitu:

1. Menghitung tingkat pengembalian saham individu (Ri) tiap bulannya.

Return dan risiko saham didapatkan dari data historis harga saham

bulanan periode Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang

tersedia di www.finance.yahoo.com.

Pt – Pt–1

Pt–1

Ri = return realisasi pada periode tersebut

Pt = harga sekuritas/closing price pada periode tersebut

Pt-1 = harga sekuritas/closing price pada akhir bulan sebelumnya

(Jogiyanto, 2017: 284)

Ri =
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2. Menghitung tingkat pengembalian pasar (Rm). Return dan risiko pasar

Pergerakan harga saham berbanding lurus dengan pergerakan harga

pasar. Return dan risiko pasar didapatkan dari Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG).

IHSGt – IHSGt–1

IHSGt–1

Rm = Return pasar pada akhir bulan ke t

IHSGt = IHSG pada akhir bulan ke t

IHSGt-1 = IHSG pada akhir bulan sebelumnya (t-1)

(Jogiyanto, 2017:428)

3. Menghitung varian terhadap return individu (Ri) dan return market

(Rm). ∑
n∑
n

(Yohantin, 2009:6)

4. Menghitung risiko sistematis dari masing- masing saham individu (β).∑ (Rit -Rit) . (Rmt – Rmt)

β = beta

n = Periode/jumlah data

Rm = Return Pasar

Ri = Return Individu

(Jogiyanto, 2017: 471)

Rm =

∑ (Rmt – Rmt)2
βi =

E(Ri) =
Ri

E(Rm) =
Rm
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5. Menghitung tingkat pengembalian bebas risiko (Rf) melalui suku bunga

Sertifikat Bank Indonesia. Risk free rate (return bebas risiko) Return

bebas risiko didapatkan dari data yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Tingkat pengembalian bebas risiko merupakan tingkat pengembalian

atas aset finansial yang tidak berisiko. Menurut Yohantin (2009:6)

dalam jurnalnya yang berjudul “Penggunaan Metode CAPM Dalam

Menilai Risiko dan return Saham Untuk Menentukan Pilihan

Berinvestasi pada Saham Jakarta Islamic Index Periode Januari 2004 –

Desember 2008 Di Bursa Efek Indonesia”. Perhitungan Rf yang

digunakan adalah:∑
(Yohantin, 2009:6)

6. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan [E(Ri)].

E(Ri) = RF + βi {(E(Rm) – RF}

E (Ri) = expected return saham individu

Rf = tingkat pengembalian bebas risiko,

E(Rm) = varian return pasar

βi = Beta Individu

(Murdifin dan Salim, 2010:391)

7. Pengambilan Keputusan

Menurut Sudana dalam Safitri (2015:4) menyatakan bahwa

keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih

alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif

Rf =
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investasi yang tersedia bagi perusahaan. Keputusan investasi dapat

mempengaruhi nilai perusahaan karena dengan komposisi investasi

yang baik akan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada

perusahaan tersebut.

Setelah melakukan beberapa uji di atas, maka kemudian kita

ambil kesimpulannya dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut

Fahmi (2016:197) menyatakan bahwa dalam hubungan beta dan saham

ada tiga ketentuan yang perlu dipahami yaitu:

a) β > 1 ini menunjukkan harga saham perusahaan adalah lebih mudah

berubah dibandingkan indeks pasar.

b) β < 1 ini menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah

berdasarkan kondisi pasar.

c) β = 1 menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar.

Setelah itu, kriteria dalam menentukan keputusan investasi yaitu

memilih saham efisien dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ri > E(Ri), saham-saham yang mempunyai return individu lebih

besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau disebut juga

saham efisien.

b) Ri < E(Ri), saham-saham yang mempunyai return individu lebih

kecil dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau disebut juga

saham tidak efisien.


