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ABSTRAK
Investasi di pasar modal, risiko dan tingkat pengembalian merupakan dua
unsur yang sangat melekat pada setiap modal yang diinvestasikan. Tentunya
diperlukan perhitungan risiko bagi investor yang akan melakukan investasi pada
sekuritas saham, karena investor harus memutuskan investasi seperti apa yang
akan mendatangkan return yang proporsional dengan tingkat risiko melekat pada
sekuritas tersebut. Risiko yang relevan untuk diukur adalah risiko pasar atau risiko
sistematik, sebab risiko ini tidak dapat dihilangkan atau dikurangi. Hubungan
antara risiko sistematis dengan return tersebut apabila digambarkan dalam suatu
model akan membentuk Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Capital
Asset Pricing Model dan Reward to Volatility pada saham LQ 45 di Bursa efek
Jakarta, serta mengetahui pengaruh Capital Asset Pricing Model secara simultan
terhadap Reward to Volatility pada saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta.Penelitian
ini menggunakan data semesteran selama tahun 2003-2006 yang diambil dari
Bursa Efek Jakarta.
Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menganalisis
metode dari ke sembilan belas perusahaan yang termasuk kedalam kelompok
indeks LQ 45 yang memiliki tingkat keuntungan yang disyaratkan (E(Ri))
tertinggi dimiliki oleh PT.International Nickel Indonesia Tbk, yaitu sebesar
0.50115, diikuti dengan tingkat risiko (β) sebesar 3.6652 yang merupakan tingkat
risiko (β) tertinggi diantara ke-19 perusahaan tersebut. Bagi investor yang
memiliki karakteristik ”Risk Averse” pasti akan memilih investasi pada saham
PT.International Nickel Indonesia Tbk karena memiliki E(Ri) yang tertinggi
walaupun memiliki tingkat risiko (β) yang tinggi
Sedangkan dari hasil yang diperoleh untuk menganalisis Reward to
Volatility yang terbesar, dari sembilan belas perusahaan yang termasuk kedalam
kelompok indeks LQ 45 dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu
sebesar 0,11113537. Dalam hal ini semakin besar Reward to Volatility suatu
saham, berarti semakin baik saham itu, maka perusahaan ini memiliki saham
dengan kriteria baik.
Sementara itu, pada Penelitian uji F, terlihat tingkat signifikansi sebesar
0.011 (Significance F = 0.011 < α = 0.05), ini dapat diartikan bahwa hipotesis
yang menyatakan bahwa Capital Asset Pricing Model secara simultan
berpengaruh terhadap Reward to Volatility pada sektor Indeks LQ 45 selama
periode Semesteran dari tahun 2003-2006 dapat diterima.
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